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Eliezer de Souza da Silva

Trabalho de Conclusão de Curso submetido
ao Departamento de Engenharias e Computação da Universidade Federal do Espı́rito
Santo como requisito parcial para a obtenção do tı́tulo de Engenheiro de Computação.
Aprovado por:

Prof. Rodolfo da Silva Villaça, M.Sc. / UFES (Orientador)

Profa. Ana Paula Appel, D.Sc. / UFES

Prof. Glaydston Mattos Ribeiro, D.Sc. / UFES

São Mateus, 07 de julho de 2011.

Resumo
Os sistemas de Recuperação de Informação (RI) lidam com o problema de recuperar
conteúdo (textos, vı́deos, imagens, etc) satisfazendo uma necessidade de informação do
usuário dentro de uma larga coleção de documentos. Esses sistemas são anteriores ao
surgimento da Internet, no entanto a quantidade de conteúdo disponibilizado na Web,
a necessidade dos usuários e a variedade de formatos de conteúdo disponı́vel levantaram
uma série de desafios para a área. Neste cenário torna-se interessante trabalhar com o
conteúdo semântico da informação, independente do seu formato. O método LSI (Latent
Semantic Indexing) ajuda a encontrar uma relação semântica entre uma consulta e os
termos indexados em um espaço vetorial de múltiplas dimensões através da redução das
dimensões deste espaço vetorial, visando contornar certos problemas em potencial como
polissemia e sinonı́mia. Neste trabalho pretende-se aplicar o método de Indexação Semântica Latente (LSI) para encontrar o conteúdo semântico da coleção de documentos,
utilizando o modelo de espaço de vetores (VSM – Vector Space Model ) para representar a
relação entre termos e documentos. Será feita a avaliação do desempenho de um protótipo
de um sistema de RI para diferentes configurações das técnicas LSI e VSM utilizando as
métricas de abrangência (recall ) e precisão (precision).
Palavras-chave: Recuperação de Informação, Indexação Semântica Latente, Álgebra
Linear Computacional.
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Capítulo 1
Introdução

O desenvolvimento tecnológico da sociedade humana vem apresentando um rápido crescimento. Nos tempos atuais tudo é digital: livros, jornais, shoppings, escolas, jogos,
relacionamentos, vida, etc. As pessoas passam cada vez mais tempo conectadas à Internet buscando e gerando conteúdo. O volume de informação disponı́vel na Internet
é colossal e cresce exponencialmente. Esta conjuntura social-tecnológica apresenta uma
série de problemas e desafios ao ramo da Recuperação de Informação (RI).
A Recuperação de Informação pode ser definida como a recuperação de conteúdo
(normalmente documentos de texto, imagem ou vı́deo) de uma larga coleção, que potencialmente satisfará a necessidade de informação do usuário expressa através de uma
consulta [5]. Inicialmente uma atividade reservada somente aos arquivistas, bibliotecários
e outros profissionais envolvidos em tarefas semelhantes, com a popularização da Internet
e dos motores de busca, veio a tornar-se atividade do dia-a-dia de milhões de usuários da
Internet. Os usuários de sistemas de recuperação de informação (motores de busca, por
exemplo) expressam suas necessidades de informação através de uma frase ou conjunto de
palavras-chave e desejam que o sistema seja capaz de entender o significado deste conjunto
de palavras, retornando aos usuários os documentos da coleção que apresentam conteúdos
semanticamente mais próximos daquele descrito pela consulta.
Por um lado temos o grande volume de informação sendo gerado e disponibilizado
na rede diariamente e por outro lado temos a necessidade humana de informação, ou
seja, dada certa requisição de informação descrita em linguagem natural o sistema de
RI deverá retornar os documentos cujos conteúdos apresentam maior probabilidade de
satisfazer a necessidade de informação expressa na consulta. A dificuldade aqui é de
extrair e caracterizar a necessidade de informação do usuário e a comparação desta com
o conteúdo dos documentos da coleção, de modo que não se trata de um problema de
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comparação sintática, mas de fato, uma comparação da semântica associada a consulta
do usuário com o conteúdo da coleção de documentos [2, 6].
Uma possı́vel abordagem é considerar que de certa forma o padrão de ocorrência de
palavras na coleção de documentos apresente uma semântica escondida (ou latente). O
método LSI (Latent Semantic Indexing) procura estimar esta semântica latente no padrão
de ocorrência de palavras, tratando estatisticamente o problema [7]. Este trabalho trata
da proposta e implementação de um sistema de recuperação informação que experimente
as potencialidades do método LSI.

1.1

Motivação

O cenário atual é particularmente desafiador para a área devido às mudanças na maneira
que as pessoas utilizam e buscam informação, principalmente com o advento da World
Wide Web. As pessoas e os negócios cada vez mais se comunicam através da Internet
fazendo uso de blogs, redes sociais, páginas pessoas e diversos outros espaços virtuais,
gerando conteúdo e contribuindo para o crescimento de volume de dados que circula pela
Internet. Por outro lado os computadores, dispositivos celulares e jogos não são vistos
somente como aparelhos eletrônicos para um fim em si próprios, mas também como interfaces para o mundo de informação que a Internet representa. Desta forma os documentos
da Internet, em sua maioria, representam informação gerada por seres humanos, destinada
a seres humanos, mas armazenada, processada e recuperada automaticamente por computadores [8]. O grande desafio no contexto de recuperação de informação tem a ver com
encontrar o conteúdo semântico dos documentos e comparar este conteúdo com a necessidade de informação do usuário. Motores de busca como Google1 , Altavista2 , Bing 3 , entre
outros, são ferramentas importantes para suprir a necessidade de informação de qualquer
pessoa que utiliza a Internet atualmente e são exemplos de sistemas automatizados de
recuperação de informação. No entanto percebe-se uma série de problemas associados ao
modelo de busca e recuperação utilizado: em alguns casos recuperam muitos documentos,
mas com pouca precisão [8], definida pela relação entre os documentos relevantes retornados na consulta e o total de documentos relevantes existentes na coleção. Percebe-se que
ainda existem deficiências em relação à qualidade dos resultados das consultas [5].
Além disso existe a dificuldade de relacionar a semântica de uma consulta expressa
1

http://www.google.com
http://www.altavista.com/
3
http://www.bing.com/
2
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por uma frase complexa com a semântica dos documentos, em alguns casos ocasionando
a inexistência de resposta à consulta. Existem também problemas relacionados à sensibilidade ao vocabulário utilizado em virtude da sinonı́mia e polissemia. O fenômeno
da sinonı́mia é definido para expressar o fato de que existem diferentes palavras que se
referem a um mesmo significado. Dependendo do contexto, necessidade, conhecimento
ou hábito linguı́stico as pessoas podem expressar a mesma informação usando termos diferentes. Refere-se a polissemia como o fato genérico que algumas palavras podem ser
associadas a diferentes significados em diferentes contextos [9].
O modelo de RI conhecido como Indexação por Semântica Latente (LSI) surge como
alternativa aos métodos que não contemplavam de maneira satisfatória a captura destas
caracterı́sticas semânticas da coleção de documentos [10, 7]. No entanto existe uma série
de parâmetros do modelo para os quais não existem métodos comprovados de determinação dos valores que maximizam a utilidade da informação para o usuário, ou minimizam
a quantidade de falsos positivos (documentos recuperados que não são relevantes). Desta
forma é de fundamental importância a experimentação e avaliação de diferentes possibilidades de valores para os parâmetros (tais como o número k de dimensões reduzidas) e
o impacto na qualidade dos resultados. Se desejamos estabelecer e discutir uma configuração mais adequada dos parâmetros do método LSI para um sistema de Recuperação de
Informação, devemos então procurar avaliar através de um protótipo, em que situações
obtemos melhores resultados.

1.2

Proposta

Neste contexto, a busca, recuperação e indexação de documentos baseando-se no seu conteúdo semântico torna-se fundamental, assim como o uso de um modelo de representação
dos documentos que permita o cálculo de um grau de similaridade. No modelo de espaço
vetorial o conjunto de documentos e termos são representados matricialmente, onde os
elementos desta matriz representam uma relação entre o termo e o documento. Este modelo de representação é vantajoso pois permite o cálculo de similaridade entre documentos
e entre termos usando cosseno do ângulo de vetores, uma vez que um documento é um
vetor no espaço de termos e um termo é um vetor no espaço dos documentos [10]. O
método LSI visa ultrapassar as deficiências descritas anteriores tratando estatisticamente
o padrão de co-ocorrências das palavras individuais nos documentos, permitindo assim a
análise de similaridade entre palavras e documentos [10, 11, 4]. Em [11] demonstra-se,
usando um modelo probabilı́stico dual de similaridade, que o LSI é a solução ótima deste
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tipo de modelo. Em [10] Berry e Dumais apresentam diversas aplicações do LSI, inclusive
a aplicação do LSI a um teste padrão de sinônimos, cujo os resultados foram comparados
à média dos estudantes americanos, onde o método LSI apresentou acerto em 64% das
questões do teste.
A hipótese deste trabalho é que através da construção de um protótipo de um sistema de RI usando o método LSI, poderemos efetivamente efetuar consultas baseadas
no conteúdo semântico dos documentos, verificando este comportamento através de testes padronizados em coleções de documentos clássicas disponı́veis na Internet (CRAN,
MED, TIME, etc)4 . É esperado que consigamos obter das avaliações uma série de configurações dos parâmetros que resultem em bons resultados do sistema de Recuperação de
Informação.

1.3

Objetivos

Existem na área de RI diferentes abordagens para o problema de recuperação de conteúdo
semântico. De uma maneira geral sistemas de RI devem suportar três tipos de operações
básicas: representação do conteúdo dos documentos, representação da necessidade dos
usuários (expresso geralmente por uma consulta) e a comparação entre estes dois processos
(ou seja entre termos e documentos), como podemos ver na Figura 1.1 [1].

Figura 1.1: Processo Básico de Recuperação de Informação [1]
No processo de representação de termos e de documentos acontece geralmente um
processamento sintático onde temos por exemplo o uso de um vocabulário controlado para
4

Podem ser encontradas em http://ir.dcs.gla.ac.uk/resources/test_collections/
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diminuir número de termos e stemming que consiste na redução de palavras derivadas
para um radical único (casa, casebre e casarão poderiam ser reduzidos para casa, por
exemplo) [12]. Apesar de existirem diversos modelos de representação dos documentos
neste trabalho nos concentraremos no modelo de espaço vetorial (VSM - Vector Space
Model ) visto que é o modelo adequado para a aplicação da técnica de Indexação Semântica
Latente (LSI).
O método LSI procura construir um espaço semântico de termos e documentos e
assim revelar a estrutura semântica dos documentos que se pretende recuperar. A hipótese do método LSI é que existe uma redundância de informação, ruı́do de informação e
agrupamento natural de termos em torno de conceitos dentro da coleção de documentos
analisados. O LSI então utiliza o padrão de uso de palavras na coleção de documentos,
ou seja, o padrão de co-ocorrência de palavras, como base para revelar esta semântica [4].
Aplica-se assim o método de decomposição em valores singulares (SVD - Singular Value
Decomposition) que devido às suas caracterı́sticas próprias tem a capacidade de desvendar
este padrão de co-ocorrências de palavras, resultando assim no espaço semântico desejado
[11, 13].
Portanto, o objetivo principal neste trabalho é a implementação de um sistema de
recuperação de informação que receba uma coleção de documentos, caracterize semanticamente estes documentos e permita a comparação entre esta semântica e aquela associada
à consulta do usuário (que representa a sua necessidade de informação), aplicando as técnicas de VSM e LSI. O sistema deverá ser capaz de receber consultas do usuário e retornar
os documentos que são mais relevantes para o usuário, além de permitir a comparação
entre dois documentos indicando a similaridade destes e também calcular a similaridade
entre termos. Como objetivos especı́ficos podemos citar:
• Implementar o pré-processamento de uma coleção de documentos, tais como Wikipedia5 , MEDLINE6 , CRAN (Cranfield Collections), etc., gerando os ı́ndices e a
matriz de termos e documentos.
• Implementar o protótipo do sistema, incluindo o cálculo do SVD da matriz de termos e documentos, comparações entre termos e entre documentos e consultas e
retornando os documentos semanticamente mais próximos desta consulta.
• Fazer a avaliação de desempenho do sistema usando principalmente as métricas de
abrangência e precisão. As métricas de tempo de resposta do sistema a uma consulta
5
6

http://www.wikipedia.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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e tempo de cálculo do SVD podem ser consideradas, mas com menor importância
que as duas primeiras.
• Comparar os resultados obtidos com outros resultados disponı́veis na literatura,
quando possı́vel.

1.4

Organização da monografia

Esta dissertação está organizada em 7 capı́tulos. No capı́tulo 1 introduz-se o tema do
trabalho, discute-se a motivação e o problema principal que será abordado no trabalho.
O capı́tulo 2 introduz-se uam discussão teórica da Recuperação de Informação, os modelos
clássicos propostas, VSM, funções de peso e LSI. Na Seção 2.3 são descritos alguns aspectos
matemáticos da decomposição SVD e a sua aplicação ao LSI.
No capı́tulo 3 são consideradas caracterı́sticas da avaliação de desempenho de sistema de Recuperação de Informação. Algumas métricas são apresentadas e consideradas
suas aplicações para avaliação de sistemas que retornam resultados ordenados pela sua
relevância (ranking). O capı́tulo seguinte apresenta uma lista de trabalhos relacionados,
discutindo a importância e influência destes trabalhos no desenvolvimento da pesquisa
que resultou nesta monografia.
O capı́tulo 5 trata da proposta de um sistema de RI, considerando os detalhes de
implementação, os principais módulos da ferramenta e organização do protótipo da aplicação. No capı́tulo 6 é considerada a metodologia de testes e as coleções utilizadas,
apresentam-se os principais resultados e discutem os resultados. O capı́tulo 7 é a conclusão desta monografia, contendo um resumo dos principais resultados e propostas de
trabalhos futuros.

Capítulo 2
Recuperação de Informação

O processo de Recuperação de Informação consiste na identificação, em um conjunto de
documentos (corpus), quais são os que satisfazem a uma necessidade de informação de
um usuário [14, 6, 5]. De uma maneira estrita é uma atividade desempenhada por profissionais da Ciência de Informação (arquivologistas, bibliotecários) e é anterior ao advento
da Web [14]. No entanto, com o desenvolvimento tecnológico, uma grande quantidade de
documentos de texto, vı́deos, imagens, e outros conteúdos, tem sido produzida e disponibilizada virtualmente, criando uma série de novos desafios e paradigmas para a área.
Um sistema de RI trata da representação, armazenamento, organização e acesso à
informação, que pode aparecer em diferentes formatos (textos, imagens, vı́deo, etc.) [6].
No entanto, apesar dos diferentes formatos, um sistema de RI deve buscar capturar e
representar a Informação como entidade distinta dos Dados que constituem um objeto
em um formato especı́fico. Esta distinção entre informação e dados é fundamental, no
sentido de permitir delinear o escopo da área. Assim, dados são definidos como sı́mbolos
primitivos de um sistema ou elementos que existem e não tem nenhum significado além
da sua própria existência (em última instância um bit só tem a propriedade de ser um bit,
sem nenhum significado intrı́nseco). A informação, por outro lado, surge sempre em um
contexto de atribuição de significado e relacionamento entre dados [15]. Desta forma não
é possı́vel a concepção de um sistema de Recuperação de Informação sem a inclusão do
usuário, e alguma suposição sobre a sua atuação sobre o sistema. Tomando como ponto
de partida a ideia de semântica associada à informação, podemos conceber a avaliação de
um sistema de RI apoiado em alguma função de utilidade dos documentos recuperados ou
a satisfação do usuário com os resultados. As questões relativas à avaliação de sistemas
de RI são tratadas no capı́tulo 3.
A Figura 2.1 apresenta uma representação abstrata do processo de RI, onde se destaca
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Figura 2.1: Diagrama representando o processo de RI
a interação do usuário com o sistema. O usuário envia uma mensagem ao sistema com
uma consulta representando a sua necessidade de informação. O sistema, através de uma
metodologia interna de processamento de termos e documentos e mecanismos de matching
(casamento de padrões), independentemente do usuário, deverá lidar com as questões de
armazenamento e processamento dos termos, documentos e da própria consulta, visando
a recuperação de documentos que são enviados pelo sistema ao usuário como resposta à
consulta feita.
Neste capı́tulo dar-se-á uma contextualização teórica dos principais conceitos relacionados à área e aplicados no desenvolvimento do sistema proposto.

2.1

Contextualização

A área de Recuperação (automatizada) de Informação tem cerca de 50 anos de história,
tendo se iniciado por volta da década de 50, quando o potencial do uso mais genérico de
computadores começou a ser explorado, incluindo, neste caso, a automação da indexação e
recuperação de documentos (tarefa manual então desenvolvida pelos profissionais da área
da Arquivologia e Biblioteconomia) [16, 17]. A principal motivação para mudança do
paradigma manual para o automatizado foi o crescimento vertiginoso do número anual de
publicações depois da II Guerra Mundial, ultrapassando a capacidade de profissionais da
Ciência de Informação atuarem manualmente. Paralelamente, pesquisadores e cientistas
viram-se diante de problemas semelhantes para acompanhar a quantidade de conteúdo
publicado nas suas áreas. Assim surgem as primeiras tentativas de automatização destes
processos (armazenamento, indexação e recuperação) e de avaliação da qualidade dos
métodos computacionais aplicados, onde os experimentos de Cranfield foram o que tiveram
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maior destaque, por colocar em pauta a avaliação destes sistemas e o uso de coleções de
documentos [16, 2]. Na década de 60 surge, inicialmente em Harvard (mas posteriormente
mantido na Cornell University) através do prof. Gerard Salton e colaboradores, o sistema
que servirá de inspiração para grande parte dos atuais motores de busca - o sistema
SMART

1

[17]. O SMART foi implementado dentro de um programa de pesquisa que

visava a experimentação de alguns modelos de RI, tais como o modelo vetorial (que é
tratado com mais detalhes na Seção 2.2) e diversas heurı́sticas (funções de peso e relevance
feedback são alguns exemplos). Muitas caracterı́sticas dos motores de pesquisa atuais
foram implementadas pela primeira vez no SMART, por exemplo, a ideia de apresentar
os documentos em ordem de relevância, ou ranking de documentos (e a interpretação
da relevância como probabilidade do usuário satisfazer-se com o documento) surgem no
sistema SMART [16]. Um outro grande motivador para o avanço da área foi a Internet,
especificamente a WWW (World Wide Web) em 1990, que incentivou e popularizou o
processo automático de Recuperação de Informação para virtualmente todos os usuários
da rede. Nos dias de hoje é praticamente inconcebı́vel ao usuário comum a utilização da
rede global sem o auxı́lio dos motores de busca. Em 1992 surge a TREC 2 (TExt Retrieval
Conference), patrocinada pela agência governamental americana NIST (National Institute
of Standartisation and Technology), uma primeira iniciativa de padronizar os testes e
elevar os resultados da avaliação de sistemas de RI para escalas realı́sticas. O TREC
estebeleceu uma rede global de esforço em torno da área, além de oferecer uma plataforma
global de colaboração, troca contı́nua de experiência, inovação e exercı́cio experimental
comparativo [16, 18]. É importante citar o sucesso de motores de busca da Web, tais
como o Google, Yahoo! e Bing, que vêm incorporando continuamente diferentes métodos
da área de RI. Em suma, todos estes fatos servem para indicar em que ponto a área de RI
se encontra nos dias atuais e que tipos de problemas devem ser resolvidos pelos sistemas
de RI.
Desta forma, sistematiza-se que um sistema de RI procura atender uma necessidade
de informação do usuário. A interação com o usuário é parte fundamental deste processo,
tanto no sentido de interpretar a necessidade do usuário, como no modo de processar esta
informação, que em geral já inclui certas suposições genéricas sobre o usuário. O fato de
tratarmos de informação e interação do sistema com os usuários implica em incertezas
e consequentemente maior complexidade na concepção de sistemas automatizados que
atuam operando em uma ou mais fases do processo de RI (armazenamento, processamento
1
2

ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/
http://trec.nist.gov
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e recuperação). O sistema de RI deve ser projetado para lidar com esta incerteza natural.
Podemos dizer que uma qualidade desejável de um sistema de RI, devido à sua natureza
utilitária, é uma recuperação semântica de informação.
Dado que o interesse do usuário se encontra na semântica associada ao documento
e partindo da hipótese que é possı́vel a extração de caracterı́sticas do documento que
definam esta semântica, deve-se lidar com problemas que emergem desta abordagem:
sinonı́mia e polissemia [7, 5]. Estes conceitos originários da Linguı́stica são usados aqui
como uma abstração para expressar duas situações especiais que o sistema deve lidar. A
sinonı́mia acontece quando associa-se a um conceito várias palavras diferentes, ou seja,
existem palavras distintas com o mesmo significado. A polissemia refere-se a uma palavra
que está associada a diferentes significados. Os fenômenos de sinonı́mia e polissemia não
se limitam somente a palavras, mas também a frases e estruturas compostas de palavras.
Para contornar estes problemas existe uma série de métodos que podem ser aplicados
em diferentes fases do processo de RI. Em termos do pré-processamento léxico, temos a
possibilidade de fazer uso de vocabulário controlado ou de remoção de stopwords. Tanto
o uso de vocabulário controlado quanto a remoção de stopwords se baseam na existência
de um ı́ndices de termos. No uso de vocabulário controlado temos um ı́ndice de termos
permitidos construı́do por especialistas no domı́nio da aplicação, que julgam quais termos
são mais relevantes para este domı́nio. A sua implementação depende da existência deste
vocabulário e não é escalável, uma vez que o vocabulário de um domı́nio pode não ser
compatı́vel com outro domı́nio de documentos. A remoção de stopwords utiliza uma lista
de termos que devem ser ignorados durante o processamento dos termos dos documentos.
São termos com frequência muito alta em todos os documentos (artigos, preposições,
etc) e portanto não contribuem para a caracterização do documento no espaço vetorial
de termos, uma vez que aparecem em todos os documentos com aproximadamente a
mesma proporção. A vantagem deste método é a possibilidade de eliminar ruı́do na
fase de recuperação, além de diminuir o tamanho dos ı́ndices e da quantidade de termos
processados.
Uma outra técnica importante é o stemming 3 , que consiste na redução de uma série
de termos morfologicamente relacionados, porém distintos, a um só termo - o stem, ou raiz
destes termos. Trata-se de uma técnica sintática, uma vez que existe uma série de regras
gramaticais que precisam ser implementadas para o bom funcionamento de um stemmer.
Baeza-Yates e Ribeiro-Neto [6] citam uma série de algoritmos de stemming para a lı́ngua
3

Poderia ser traduzido para radicalização, mas a manutenção da terminologia anglófona é prática na
comunidade cientı́fica de RI.
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inglesa. Porter [19] desenvolveu um algoritmo adaptável que se tornou bastante popular,
de modo que implementações deste algoritmo em diferentes linguagens de programação
podem ser encontradas facilmente na Internet 4 . Orengo [12, 20] desenvolveu o algoritmo de stemming RSLP (Removedor de Sufixos da Lı́ngua Portuguesa)

5

como parte

da sua tese na área de Recuperação de Informação Multilingue (CLIR - Cross Language
Information Retrieval ).

2.1.1

Modelos Clássicos de RI

Existem diferentes taxonomias para os modelos de Recuperação de Informação. Não
sendo este o foco deste trabalho nos limitaremos a uma descrição genérica das principais categorias, que são conhecidas como modelos clássicos: modelo Booleano, Vetorial
e Probabilı́stico. Estes modelos utilizam uma abordagem comum de representação dos
documentos e da especificação da necessidade de informação do usuário, que consiste em
representar cada documento como um conjunto de termos-chave (também conhecido como
bag of words). Nos modelos de bag of words a ordem das palavras no texto não é considerada, de modo que a pertinência da palavra é o fator determinante para a semântica
associada ao documento. Assim definem-se os termos-chave como aqueles cuja semântica
resume o conteúdo do documento. A maneira que estes termos são extraı́dos e utilizados
depende da especificidade de cada modelo [6]. Nesta seção apresenta-se uma breve descrição dos modelos Booleano e Probabilı́stico, enquanto o modelo vetorial é abordado na
Seção 2.2.

Modelo Booleano:

Este é um modelo simples baseado na teoria dos conjuntos e

álgebra Booleana, que juntos oferecem um arcabouço teórico, prático e fácil de ser compreendido e implementado no computador. Os termos-chaves são marcados como presente
ou ausente e combinados utilizando os operadores lógicos de conjunção ∧, disjunção ∨ e
negação ¬. As consultas e documentos são representados como tuplas de valores booleanos
(t1 , t2 , .., tn ), que representam uma expressão lógica na Forma Normal Disjuntiva (FND),
onde cada valor ti da tupla representa a pertinência de um termo de ı́ndice i na consulta ou
documento [6]. O processo de matching entre consulta e documento consiste na transformação da expressão da consulta para a FND e, em seguida, na comparação com as tuplas
que representam os documentos. A função de similaridade entre consulta e documento é
equivalente à operação lógica de conjunção entre os elementos das duas tuplas. A Figura
4
5

http://tartarus.org/~martin/PorterStemmer/
http://www.inf.ufrgs.br/~arcoelho/rslp/html/index.html
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2.2 representa uma consulta q com seus componentes conjuntivos. Estes componentes também podem ser encontrados algebricamente : q = ka ∧ (kb ∨ ¬kc ) = (ka ∧ kb ) ∨ (ka ∧ ¬kc ) =
[(ka ∧kb )∧(kc ∨¬kc )]∨[(ka ∧¬kc )∧(kb ∨¬kb )] = (ka ∧kb ∧kc )∨(ka ∧kb ∧¬kc )∨(ka ∧¬kb ∧¬kc ).
A representação desta expressão lógica seria [(1, 1, 1), (1, 1, 0), (1, 0, 0)] A vantagem deste
modelo é a sua simplicidade e a facilidade de implementação em praticamente qualquer
sistema computacional. A desvantagem é que não é possı́vel ser feito matching parcial e
que não existe a possibilidade de ordenar por relevância o resultado, uma vez que se trata
de um conjunto somente com a noção de pertinência e sem uma ordem definida.

Figura 2.2: Diagrama dos componentes conjuntivos da consulta q = ka ∧ (kb ∨ ¬kc )

Modelo Probabilístico

Este modelo foi proposto em 1976 por Robertson e Sparck

Jones [6] e é conhecido também como modelo de independência binária. A ideia básica
neste modelo é a inferência sobre a probabilidade de um documento ser relevante para a
consulta do usuário. Podemos definir como medida de relevância do documento em relação
à consulta à razão entre a probabilidade condicional do documento fazer parte do conjunto
de documentos relevantes e probabilidade condicional dele não fazer parte deste conjunto.
A suposição de independência binária permite o cálculo desta probabilidade como um
produto da probabilidade dos termos pertencentes ao documento serem relacionados a
documentos relevantes [6].

2.2

VSM

O modelo de espaço vetorial (VSM - Vector Space Model ) foi proposto em 1953 por Luhn
[21], no entanto sua popularização de fato se deu com o sistema SMART e o trabalho de
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Salton e colaboradores [22]. Este modelo tem como caracterı́sticas a modelagem matemática dos documentos e termos baseada no conceito de espaços vetoriais, permitindo a
aplicação de técnicas e resultados da Álgebra Linear à área de Recuperação de Informação, favorecendo o aparecimento de outras técnicas mais sofisticadas, como é o caso da
Indexação Semântica Latente apresentada na Seção 2.3. Um documento é representado
como um vetor de valores ponderados de termos. Por exemplo a frase “applied linear
algebra” teria sua representação como um vetor onde cada elemento representa a importância dos termos chave. Se o termo algebra tiver importância de 5.0, o linear for 2.5 e
o applied for 0.5, a representação da frase no espaço vetorial formado por estes termos
é (papplied , plinear , palgebra ) = (0.5, 2.5, 5.0), onde pt é o valor númerico da importância do
termo t no espaço vetorial considerado. A importância de um termo especı́fico é chamada
de peso e um esquema de atribuição de peso a termos é chamado de função de peso. A
Figura 2.3 apresenta visualmente a representação no espaço vetorial deste exemplo, onde
os termos são os eixos que formam este espaço vetorial.

Figura 2.3: Representação vetorial de “applied linear algebra” (fonte: [2])
Conceitos são representados por palavras (termos) e a semântica das palavras é sensı́vel
ao contexto em que elas são utilizadas. No caso de uso tradicional da Recuperação de
Informação o contexto significativo para a determinação da semântica associada a um
termo é o documento onde este termo se encontra. Considerando esta relação entre
palavras, conceitos e contextos, a abordagem VSM propõe uma representação para os
documentos e termos que tire proveito destas relações na melhoria do desempenho da
recuperação de informação [3]. Assim, um documento d é representado como um vetor no
espaço vetorial indexado por t termos. De modo similar, um termo passa a ser definido
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como um vetor no espaço vetorial gerado pelos d documentos da coleção. Estas relações
duais podem ser representadas através de uma matriz A de co-ocorrência de termos e
documentos, onde cada coluna ci é um vetor-documento e uma linha lj é um vetor-termo
(Equação 2.1. O elemento aij representa a relação entre o termo indexado por i e o
documento indexado por j.


Ad×t



a11 · · · a1d
 . .


..
. . ...  = (c1 , · · · , cd ) = 
=



at1 · · · atd


l1
.. 
. 

lt

(2.1)

Este modelo é fundamental para o desenvolvimento de comparação por similaridade
de documentos, classificação de documentos, clustering, casamento parcial de padrões
entre termos e comparação entre termos [5]. Se considerarmos a relação dual, os termos
indexados podem ser vistos também como vetores no espaço vetorial dos documentos
[10, 11]. Desta maneira uma consulta q do usuário pode ser também representada como
um vetor no espaço vetorial dos termos indexados e assim podemos comparar a consulta
com os documentos deste espaço. Esta comparação pode ser feita utilizando-se o cosseno
do ângulo entre o vetor de consulta q e uma coluna j da matriz A. A coluna j da matriz A
é dada pelo produto Aej 6 . Desta forma é possı́vel definir a similaridade entre a consulta
q e o documento j pela Equação 2.2 [2]:
Aej q
cos θj =
= qP
kAej kkqk
t

Pt

aij qi
qP
t
2

i=1

i=1 aij

(2.2)

2
i=1 qi

Através da função de similaridade definida na Equação 2.2 o resultado de uma consulta
pode ser apresentado com uma ordenação decrescente em função da similaridade entre a
consulta e o documento, resultando em um ranking de documentos para a consulta q. O
matching parcial é possı́vel também devido a definição deste tipo de função de similaridade
que expressa a proximidade entre consulta e documento, mesmo que todos os termos não
coincidam. Do mesmo modo é possı́vel ser feita a comparação entre termos, medindo o
grau de similaridade destes termos segundo o padrão de co-ocorrência destes termos no
espaço dos documentos.
6

ej é uma matriz coluna, que ao ser multiplicado por uma matriz A resulta na coluna j da matriz A
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Funções de Peso

O método VSM não define como a relação entre termo i e documento j pode ser traduzido
para um valor numérico dado pelo elemento aij da matriz A. A ideia mais simples é
uma função binária que atribui 1 caso o termo e documento sejam associados e 0 caso
contrário. Esta abordagem tem a desvantagem de considerar todos os termos com igual
importância para a caracterização do documento, uma premissa obviamente falsa (por
exemplo o termo “livro” não teria o mesmo peso que “roupa” em um documento que
trate de bibliotecas) e que leva a uma baixa precisão e alta abrangência, ou seja, muitos
falsos positivos podem ser recuperados. Faz-se necessário o uso de alguma metodologia
de atribuição de importância para termos chave no documento e na coleção. Luhn [21]
propôs que a frequência dos termos em um documento pode ser um bom indicador da
significância desta palavra para o texto em questão [23]. Salton, Lam e Yu [24] ressaltam
que através de atribuição de pesos a termos obtém-se resultados mais efetivos, um fato
que tem sido confirmado por muitas experiências [9]. Um outro fato importante é que a
análise estatı́stica da frequência de termos em textos diversos revela que estas frequências
estão distribuı́das segundo uma lei de potência negativas fk = a × k b , b negativo (Lei
de Zipf) [23, 24]. Ding [3] apresenta resultados onde a distribuição de frequência de
documentos que um termo aparece (quantidade de documentos que contem um termo i
P
é dado por j aij ) segue uma lei de potências também. A Figura 2.4 apresenta estas
leis para algumas coleções conhecidas de documentos. Este tipo de distribuição sugere a
existência de alguns termos com alta frequência em todos os documentos, cuja relevância
não deve ser reforçada.
Os métodos de atribuição de peso aos termos utilizam dois nı́veis fundamentais de
análise: a nı́vel local considera-se a frequência do termo no documento e a nı́vel global a
distribuição do termo nos documentos da coleção. A ideia intuitiva é dar mais relevância
a termos com alta frequência local e baixa frequência global (termo é muito frequente em
poucos documentos) e desvalorizar termos com alta frequência global, uma vez que esta
alta frequência afeta a todos documentos de forma equilibrada e portanto não serve para
caracterizar um documento especı́fico ou grupo especı́fico de documentos. Seja o elemento
aij da matriz termo-documento, a função de peso local lij , representando a relevância do
termo i para o documento j e a função de peso global gi , que representa a relevância do
termo para a coleção inteira, o peso associado a este elemento é dado pela Equação 2.3.

w(i, j) = l(i, j) × g(i)

(2.3)
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Figura 2.4: Distribuição de frequência de documentos por termos em quatro coleções
(CRAN, MED, CACM, CISI, vide Tabela 3.3 ) apresentando uma tendência segundo Lei
de Zipf. (fonte: Ding [3] )
Existem vários métodos alternativos para o uso de funções de peso, que não serão
abordados nem implementados neste trabalho. A Tabela 2.1 apresenta um lista não
exaustiva destes métodos. Neste trabalho utilizaremos a função de peso tf-idf (frequência
de termo e frequência inversa de documentos) que procura valorizar a frequência local de
um termo e em contrapartida penalizar termos com alta frequência em todos documentos.
A Equação 2.6 expressa o cálculo dos termos local e global da equação, tendo como base
a frequência local do termo i no documento j, tfij , e a frequência de documentos que
P
contem o termo indexado por i, dfi , onde dfi = j=d
j=1 tfij .

l(i, j) = tf (i, j)


g(i) = idf (i) = log2

d
dfj


= log2

w(i, j) = l(i, j) × g(i) = tf (i, j) × log2

(2.4)

!

d

(2.5)

Pj=d

j=1 tfij

!

d
Pj=d
j=1

tfij

(2.6)
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Tabela 2.1: Algumas funções de peso (fonte: Ding [3])
Tipo
local

Nome
logarı́tmo

local

tf normalizado aumentado

global

Entropia

global Inverse Document Frequency

2.3

Fórmula
log(1 + tf (i, j))


tf (i,j)+tf (i,j)/max{tf (k,j)|k=1,··· ,t}
2
P
j tf (i,j)log(i,j)
1+
log(d)



log2



d
dfj



= log2

d
Pj=d
j=1



tfij

LSI

Não obstante oferecer uma série de vantagens, o método VSM não consegue lidar com
alguns problemas, tais como palavras polissêmicas e sinônimas. O problema fundamental,
no entanto, é que os usuários de um sistema de RI esperam recuperar documentos com base
nos conceitos que as palavras expressam, seja na consulta ou nos documentos, enquanto
palavras individuais não são efetivas para determinar a semântica (é necessário considerar
o contexto para tal). Portanto o método LSI foi projetado tendo em vista esta relação entre
palavras, conceitos e documentos, buscando explicitar a semântica latente. A premissa
na base desta proposta é que, se de alguma forma a relação entre palavras e conceitos for
revelada, é possı́vel chegar aos documentos que estão relacionados com estes conceitos com
maior precisão do que pelo simples padrão de ocorrências de palavras nestes documentos
e tendo como vantagem a possibilidade de lidar com as problemáticas da sinonı́mia e
polissemia. A Figura 2.5 apresenta um diagrama que representa esta ideia de que o
relacionamento entre termos e documentos pode acontecer através dos conceitos que estão
associados a estes [6, 7]. Para alcançar este objetivo o método LSI propõe a redução do
posto da matriz termo-documento, uma vez que a alta dimensionalidade desta matriz
pode ser atribuı́da a ambiguidades, redundância e “ruı́dos” causados pela aleatoriedade
no uso de palavras e expressões em linguagem natural [3]. Desta forma, partindo de uma
matriz termo-documento A é gerado um espaço de conceitos ou espaço semântico (com
menos dimensões que o espaço de termos e documentos), onde os termos similares são
agrupados ao longo de um conceito. O LSI também pode ser visto como uma técnica
de soft clustering, onde as dimensões reduzidas representam os clusters e os valores dos
documentos ou termos, referentes a cada dimensão reduzida, representam sua função
fracional de pertinência ao agrupamento[5].
O método canonizado para a redução de posto e geração do “espaço semântico” é a
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decomposição por valores singulares (SVD). A matriz de valores singulares é tida como
a representação dos conceitos principais, e através de duas outras matrizes ortogonais
projeta-se respectivamente termos e documentos no espaço das valores singulares, através
da anulação dos menores valores singulares encontrados até um fator k.

Figura 2.5: Relacionamento entre um grupo de palavras com um conceito e entre um
conceito e um grupo de documentos.

2.3.1

SVD

Nesta seção iremos descrever a decomposição por valores singulares e apresentar algumas considerações referentes aos aspectos matemáticos e computacionais deste método de
fatoração de matrizes retangulares.
As aplicações do SVD são variadas e estão relacionadas às ricas propriedades matemáticas apresentadas pelo método e as matrizes geradas através deste método. Mas a
principal propriedade do ponto de vista da RI é a possibilidade da redução do posto da
matriz, projetando termos e documentos para um espaço de menor dimensão. Uma ilustração interessante da redução de posto utilizando o SVD vem da área de Processamento
de Imagens, através do uso do SVD para compressão de imagens (Figura 2.6). Esta é uma
aplicação que tem certos pontos de contato com o problema da área de RI, principalmente
se analisarmos pela ótica de que a imagem tem informações redundantes e ruı́dos, o que é
exatamente o paralelo que se faz com a matriz de co-ocorrência de termos e documentos.
Percebe-se que até o posto k = 50 não existe muita diferença visı́vel entre a imagem ori-

2.3 LSI

19

ginal e a imagem comprimida, mas a partir da aproximação de posto k = 5 as distorções
já começam a ser grosseiras. Desta forma a hipótese de que dentro de um certo número
de dimensões é possı́vel diminuir o ruı́do sem prejudicar a qualidade de informação (e
portanto melhorando o resultado final que vem sem ruı́do) é fortalecida. De modo semelhante, através do uso do SVD é esperado que existam valores para o posto reduzido que
permitam uma melhor caracterização de termos e conceitos, diminuindo ambiguidades e
ruı́dos de comunicação.
Nos próximos parágrafos desta seção discute-se alguns aspectos matemáticos do método SVD, sua definição, redução de posto e aplicação ao LSI.

Figura 2.6: Exemplo de aplicação do SVD na compressão de imagens através da redução
do posto da matriz da imagem (Fonte: Johanna Geiß [4])
Teorema 2.1. Seja uma matriz qualquer At×d . Sempre é possı́vel encontrar uma fatoraT
T
T
ção A =
 U ΣV , onde U= {uij }t×r satisfaz U U = I, V = {vij }d×r satisfaz V V = I
σ1




σ
2


eΣ=
 , onde σ1 ≥ σ2 ≥ · · · ≥ σr . As colunas u1 , u2 , · · · , ur de U
.
.


.


σr
r×r
são chamadas de vetores singulares à esquerda. As colunas v1 , v2 , · · · , vr de V são cha-

madas de vetores singulares à direita. Os valores σi são chamados de valores singulares e
r=min(t, d) é o posto da matriz A.
Demonstração. Para a prova deste teorema vide [25].
Definição Seja uma matriz qualquer At×d e sua decomposição SVD A = U ΣV T =
Σrj uj σj vjT , onde σj são os valores singulares de onde A, u1 , u2 , · · · , ur são colunas de
U e v1 , v2 , · · · , vr e u1 , u2 , · · · , ur são colunas de U . A matriz Ak = Uk Σk VkT = Σkj uj σj vjT
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é chamada de matriz “truncada” de A com posto igual a k < r. A Figura 2.7 mostra
visualmente a construção desta matriz.

Figura 2.7: Modelo visual do processo de truncamento das colunas da matriz U , diagonal
da matriz Σ e linhas da matriz V T
Teorema 2.2.

7

Seja a matriz “truncada” Ak = Uk Σk VkT = Σkj uj σj vjT com posto k < r e a

matriz original A = U ΣV T = Σrj uj σj vjT , com posto(A) = r. Ak é a matriz de posto k com
qP
a2ij
menor distância em relação à matriz A, utilizando a norma de Frobënius: kAk =
(a raı́z da soma do quadrado de todos os termos).
Demonstração. Apresentaremos uma prova breve deste teorema. Para uma discussão
mais detalhada e prova alternativa o leitor é referenciado aos livros de Demmel e Atkins
[25, 26].
Consideremos o seguinte problema de otimização: min(kA − Xk) 8 , sujeitas a posto(X) =
k. Observe que: kU k = kU T k = kV k = kV T k = 1.
Então,
kA − Xk = kU T kkA − XkkV k = kU T AV − U T XV k
= kU T U ΣV T V − U T XV k = kΣ − U T XV k.
Uma vez que queremos descobrir qual X pode minimizar kΣ − U T XV k, devemos considerar que U T XV deve ser uma matriz diagonal S, visto que Σ é uma matriz diagonal. Desta
forma concluı́mos que a Decomposição por Valor Singular de X é dada por X = U SV T ,
com valores singulares s1 ≥ s2 ≥ · · · ≥ sk .
Assim,
qP
r
2
kΣ − U T XV k = kΣ − Sk =
j=1 (σj − sj )
qP
q
Pr
Pk
k
2
2
2
=
j=1 (σj − sj ) +
j=k+1 σj ≥
j=1 (σj − sj ) .
Desta forma,
min(kA − Xk) = min(

qP
k

j=1

2

(σj − sj ) +

Pr

2
j=k+1 σj )

= min(

qP
k

para sj = σj , com j ≤ k. Portanto S = Σk , o que completa a prova.
7
8

Também conhecido como Teorema de Eckart-Young
Nesta demonstração todas as normas de matrizes são normas de Frobënius

j=1

(σj − sj )2 ) = 0,
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Cálculo do SVD

Existe uma relação muito importante entre os valores singulares

da matriz A e os auto-valores da matriz AAT ( ou AT A). Podemos verificar esta relação
através de dois fatos:
• A matriz AAT é simétrica

9

e portanto tem uma decomposição por auto-valor [25]

AAT = XΛX −1 , onde Λ = diag(λ1 , λ2 , · · · , λr ) é a matriz diagonal dos autovalores
de AAT e X é a matriz de autovetores associados a cada auto-valor de AAT .
• O cálculo da matriz AAT utilizando o SVD da matriz A = U ΣV T é igual a U Σ2 U T
10

e portanto, pela similaridade [27, 25], obtém-se que λi = σi2 .

Esta é a ideia básica de muitos algoritmos de cômputo do SVD: o cálculo dos autovalores da matriz AAT e seus autovetores (que precisam ser ortonormalizados), de modo
a derivar os fatores do SVD. Muitas bibliotecas de Álgebra Linear fazem uso desta estratégia pelo fato de permitir o reuso de código utilizado para implementar a decomposição
por auto-valor no cálculo do SVD. Existem métodos iterativos e diretos para o cálculo do
SVD, mas ao lidarmos com matrizes muito grandes os métodos iterativos são preferidos,
devido à redução no tempo (a custo de perdas na acurácia dos valores). Um método
iterativo adequado para matrizes esparsas grandes é o algoritmo de Lanczos [26], que foi
o método utilizado neste trabalho, através da biblioteca SVDLIBC

2.3.2
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.

Aplicação do SVD no LSI

O teorema de Eckart-Young fornece uma garantia de proximidade matemática entre a
matriz de posto reduzido e a matriz original. Assim, seguindo a intuição de que o método
SVD permite reduzir certos ruı́dos do padrão de co-ocorrência dos termos nos documentos,
revelando a estrutura semântica do corpus, é possı́vel utilizar a matriz Ak como substituta
da matriz termo-documento original no cálculo da similaridade.
Considere a coleção com d documentos e t termos indexados usando o modelo VSM
gerando a matriz Ad×t ={aij }, onde o elemento aij representa uma relação entre o termo
indexado i e o documento j. Aplica-se a decomposição SVD sobre a matriz A, reduzindo-a
para uma matriz Ak = Uk Σk VkT de posto k. Desta maneira uma consulta q do usuário
pode ser projetada no espaço dos conceitos e utilizando o cosseno do ângulo entre o vetor
9

(AAT )T = AAT
AAT = U ΣV T (U ΣV T )T = U ΣV T V ΣU T = U Σ2 U T
11
http://tedlab.mit.edu/ dr/SVDLIBC/

10
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de consulta q e uma coluna j da matriz Ak (dada pelo produto Ak ej ) pode ser calculado
a similaridade entre a consulta e o documento j atraves da Equação 2.7 [2].
eTj Vk Σk (UkT q)
(Ak ej )T q
(Uk Σk VkT ej )T q
cos θj =
=
=
kAk ej k2 kqk2
kUk Σk VkT ej k2 kqk2
kΣk VkT ej k2 kqk2

(2.7)

Esta equação deve ser utilizada para o cálculo da similaridade entre cada documento e
a consulta, e dado que o valor numérico de kqk2 não se altera para uma mesma consulta,
é possı́vel adaptar esta função de similaridade para que todos os cálculos sejam feitos
no espaço de posto reduzido, substituindo q pela sua projeção neste espaço de posto k
reduzido, q 0 = UkT q. Fazendo sj = Σk VkT ej obtemos a Equação 2.8.

cos0 θj =

sj q 0
sj UkT q
=
ksj k2 kq 0 k2
ksj k2 kUkT qk2

(2.8)

A matriz de posto reduzido k, gerada usando o SVD, é a que melhor se aproxima da
matriz original. No entanto uma pergunta válida é: “Esta matriz representa conceitos”?
Alguns modelos teóricos foram propostos para responder esta pergunta e algumas outras
relacionadas à corretude e ao desempenho formal do método. Ding [3] propõe um modelo
estatı́stico e analisa diversos aspectos do método LSI. Ao analisar a significância estatı́stica dos valores singulares da matriz SVD reduzida (dimensões do LSI) percebe-se que a
frequência destes conceitos segue uma distribuição segundo uma lei de Zipf. Ding argumenta que, uma vez que a distribuição de frequência que segue uma lei de Zipf serve para
modelar diversos fenômenos reais com classes bem separadas de frequência (distribuição
de palavras em um texto qualquer, de cidades segundo a sua população, de sites segundo o
número de visitas, etc, [3]), é possı́vel inferir que, de modo similar, as dimensões reduzidas
do modelo LSI representam conceitos ou entidades latentes no corpus. Outro argumento
a favor do método LSI passa pela proposição de um modelo genérico probabilı́stico dual
de similaridade, utilizando a matriz de similaridade entre pares de termos e pares de
documentos, e da demonstração que de fato o LSI satisfaz de modo ótimo (em termos
de máxima verosimilhança estatı́stica) o modelo [11]. Kontostathis avança analisando os
valores da matriz termo-termo derivado do método e sua relação com co-ocorrência de
termos [13], levantando evidências experimentais e formais do desempenho do método
LSI.

Capítulo 3
Avaliação de desempenho em RI

No capı́tulo anterior discutiu-se sobre arquiteturas e abordagens distintas para o problema da Recuperação de Informação. Existem muitos parâmetros e modelos de projeto,
de modo que surgem perguntas como: “Qual é o efeito da aplicação de uma técnica
especı́fica no resultado final das buscas no sistema”?, “Que valores de um parâmetro asseguram melhor qualidade do sistema”?, “Como o sistema se comporta para diferentes
tipos de coleções ou consultas”? O ramo de Recuperação de Informação como um todo
desenvolveu-se partindo de uma perspectiva bastante experimental, em parte devido à
dificuldade de caracterização formal e definitiva de objetos básicos de estudo do campo de
pesquisa (por exemplo, é muito difı́cil pensar em uma definição matemática para a necessidade de informação de usuário), de modo que trabalha-se com modelos e abstrações que
tentam capturar a relação do usuário com a informação pretendida. Desta forma fez-se
necessário o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação do desempenho de um
sistema, definindo métricas, a interpretação destas métricas e a eficiência destas métricas
na caracterização da qualidade dos resultados da pesquisa [5]. A avaliação de desempenho
do sistema de RI é compreendida como uma tarefa que apresenta certo grau de subjetividade, no sentido que tenta avaliar a capacidade do sistema de atender a necessidade
de informação do usuário. Desta forma devemos explicitar as abstrações do usuário que
estão sendo feitas e da própria interpretação da métrica de forma a não sobrestimarmos
o valor do nosso modelo de avaliação e os resultados provenientes deste modelo. Ao contrário de sistemas de recuperação, gravação ou acesso de dados, onde o tempo e o espaço
são métricas objetivas de avaliação do sistema, em RI estamos avaliando a adequação da
resposta do sistema à necessidade de informação do usuário [6].
A avaliação de RI normalmente passa por dois principais indicadores: precisão e
abrangência 1 . Estes indicadores são baseados no número de documentos retornados
1

Na literatura é comum aparecerem os termos em inglês recall e precision para designar respecti-
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como resposta do sistema à consulta do usuário. Na Figura 3.1 temos a situação representada por diagramas contendo o conjunto de documentos da coleção, o conjunto
dos documentos retornados pelo sistema de RI e o conjunto de documento relevantes na
coleção. A abrangência é assim definida como a porcentagem do total de documentos
relevantes que foram recuperados e a precisão é a fração dos documentos recuperados que
são relevantes [12]. Na figura os documentos relevantes que foram recuperados correspondem à interseção dos dois conjuntos. Para obtermos as medidas da abrangência e precisão
precisamos executar testes através de consultas em coleções cujos documentos relevantes
para uma dada necessidade de informação são previamente conhecidos. Algumas coleções
deste tipo estão disponı́veis para o domı́nio público. A tı́tulo de exemplificação temos
o MEDLINE (artigos médicos), TREC (TExt Retrieval Conference), CISI (Information
Science Abstracts), CRAN (artigos da área da engenharia aeronáutica), etc [9].

Figura 3.1: Diagrama representando o conjunto do resultado de uma consulta, os documentos relevantes e a coleção de documentos
Desta forma, na Seção 3.1 deste capı́tulo, serão tratados formalmente os conceitos de
precisão (precision) e abrangência (recall ) além da elucidação das definições e suposições
da metodologia de avaliação utilizada. Na Seção 3.3 serão descritas as principais coleções
de testes citadas em alguns trabalhos importantes da área [5, 6, 28, 7, 13], descrevendo a
quantidade de termos e documentos destas coleções e a utilização prática destas coleções
em avaliação de desempenho. Finalmente, na Seção 3.2, será descrito o processo de avaliação quando temos resultados apresentados de forma ordenada por relevância (ranking).
A avaliação sistemas que apresentam os resultados em ranking é de maior interesse para
o sistema proposto neste trabalho, uma vez que os resultados são apresentados por ordem
vamente a abrangência e precisão em avaliação de RI, mas neste trabalho utilizaremos os termos em
português
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de similaridade com a consulta do usuário do sistema. Nesta seção serão descritas, de
maneira prática, a geração de gráficos de Precisão-Abrangência e as métricas R-Precision
e MAP (Mean Average Precision).

3.1

Generalidades

Ao se tratar de avaliação de desempenho de sistemas de recuperação de informação devemos ter como ponto de partida o conceito de relevância de um documento para a
necessidade informação do usuário. A necessidade de informação do usuário é uma abstração que fazemos para tratarmos do significado de uma consulta, ou podemos dizer que
a relação entre uma consulta (independente da linguagem utilizada) e a necessidade informação é uma relação semântica, de modo que não devem ser confundidas. O objetivo
final do sistema não é fazer um casamento de padrão entre a consulta e os documentos na
coleção, mas é satisfazer a necessidade de informação do usuário, e uma das abordagens
utilizadas é fazer uso da relação semântica entre estas entidades [5]. Diz-se então que um
dado documento é relevante para a necessidade de informação do usuário se a satisfazer
(mesmo que parcialmente), podendo existir para isso escalas de relevância (contı́nuas ou
discretas), ou simplesmente uma variável binária indicando se o documento é relevante ou
não.
Basicamente podemos olhar esta relevância através de duas abordagens distintas:
processamento em lote (desempenho do sistema) ou ambientes interativos (desempenho
em relação ao usuário). A avaliação experimental, na maioria dos casos, se baseia em
processamento em lote que, embora seja distante do uso real das aplicações de Recuperação
de Informação, é popular pela facilidade de análise dos dados e do certo de grau de
objetividade de avaliação que se alcança estes experimentos. Nesta situação necessitase de uma coleção de documentos, um conjunto de consultas representando necessidades
do usuário e um conjunto de resultados esperados para cada necessidade de informação
do usuário (conjunto determinado por especialistas). Assim os resultados do sistema
podem ser analisados e comparados com aqueles esperados para cada necessidade de
informação. Ressalta-se que estas métricas capturam o comportamento do sistema como
um todo de modo que podem ser consideradas independentes da avaliação individual
de cada usuário [6, 28, 29]. Embora muitas crı́ticas possam ser feitas a este modelo,
alguns estudos comprovam sua validade como medida geral de qualidade do sistema [30].
Por outro lado, crı́ticos da medição em lote apontam que não existem conclusões quanto
ao impacto que pequenas diferenças no valor destas métricas têm sobre a percepção e
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Tabela 3.1: Relação de contingência de documentos relevantes e recuperados
Relevante x ∈ QRel(q)
Recuperado x ∈ R(q)
positivos verdadeiros - pv
Não-Recuperado x ∈
/ R(q)
falsos negativos - f n

Irrelevante x ∈
/ QRel(q)
falsos positivos - f p
negativos verdadeiros - nv

avaliação do usuário com o sistema [29], ressaltando que as pesquisas sobre o desempenho
do sistema e a satisfação do sistema são inconclusivas e que os resultados coerentes obtidos
devem-se a evidências correlacionais e não causais [29]. Como a proposta deste trabalho é a
avaliação do sistema como um todo e não a avaliação da percepção de usuários individuais
sobre a qualidade do sistema, devemos nos concentrar sobre as métricas de avaliação do
sistema (em lote).
Munidos do conceito de relevância podemos falar da abrangência e precisão, métricas
básicas na avaliação de sistemas de Recuperação de Informação. Considere o conjunto D
de todos documentos da coleção, o conjunto R(q) de documentos recuperados pelo sistema
como resultado de uma dada consulta q e o conjunto QRel(q) de documentos relevantes
associados à esta consulta. Considere também um documento d aleatoriamente escolhido
em D. Com base nestas suposições podem ser feitas algumas afirmações em relação ao
documento d, tais como: “d foi recuperado”(d ∈ R(q)), ou “d é relevante”(d ∈ QRel(q)).
A Tabela 3.1 apresenta um resumo das possı́veis caracterizações que podem ser feitas em
relação a pertinência ao grupo dos documentos recuperados e relevantes.
A definição genérica destas métricas é limitada ao domı́nio dos conjuntos, não levando em conta o ranking dos resultados (na Seção 3.2 iremos expandir estas métricas
para contemplarem o ranking dos resultados). A Figura 3.1 encontrada no inı́cio deste capı́tulo representa a relação entre os conjunto de documentos recuperados e os documentos
relevantes, que estão na base da definição de precisão e abrangência.
• A precisão de um sistema para uma dada necessidade de informação do usuário é
definida como a relação entre a quantidade de documentos relevantes recuperados
e o total de documentos relevantes existentes. Esta relação pode ser vista como a
quantidade de acertos (positivos verdadeiros) sobre a soma de positivos verdadeiros
e falsos positivos. Desta forma a precisão relativa a uma consulta q é dada por:

π(q) =

pv
|R(q) ∩ QRel(q)|
=
|R(q)|
pv + f p

(3.1)

• A abrangência é definida de forma análoga como a relação entre os documentos

3.1 Generalidades

27

relevantes recuperados e o total de documentos recuperados, ou também como a
razão entre os casos de positivos verdadeiros e a soma de positivos verdadeiros e
falsos negativos. A Equação 3.2 expressa esta definição na linguagem da matemática
dos conjuntos.

ρ(q) =

|R(q) ∩ QRel(q)|
pv
=
|QRel(q)|
pv + f n

(3.2)

Considere o seguinte exemplo como um auxı́lio pedagógico na elucidação destes conceitos em questão. Seja o conjunto de documentos D = {d1 , d2 , d3 , d4 , d5 , d6 , d7 , d8 , d9 , d10 }
, o conjunto de documentos resultantes de uma consulta q do usuário ao sistema R(q) =
{d3 , d4 , d7 } e o conjunto de documentos relevantes para a consulta q, QRel(q) = {d1 , d7 , d5 , d4 }.
A análise dos conjuntos, através da interseção deles, revela que apenas dois documentos retornados pela consulta ao sistema são relevantes, ou seja, |R(q)∩QRel(q)| = |{d4 , d7 }| = 2.
Desta forma a precisão do sistema para esta consulta será ρ(q) =
abrangência π(q) =

2
|QRel(q)|

=

2
4

2
|R(q)|

=

2
3

= 0.67 e a

= 0.5.

Figura 3.2: Gráfico tı́pico de 11-pontos médios de precisão por abrangência (precision/recall ) de 50 consultas para um dado sistema representativo do TREC [5].
Uma caracterı́stica desejável em um sistema é alta precisão e alta abrangência, ou
seja, consultas cujos resultados apresentem poucos falsos positivos e falsos negativos. No
entanto, dados experimentais e modelos teóricos apresentam indicativos da existência de
um trade-off entre precisão e abrangência, consistindo em uma relação de proporcionalidade inversa entre estas métricas [31, 32], tal como podemos averiguar na Figura 3.2 .
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Embora não seja uma observação trivial, um indı́cio desta relação entre precisão e abrangência pode ser observado se considerarmos uma dada consulta e conjunto de documentos
relevantes relativos à essa consulta (este conjunto tem um número fixo de elementos) e calcularmos a precisão e a abrangência para cada elemento relevante da resposta do sistema.
A abrangência é monotonicamente crescente com a quantidade de documentos relevantes,
enquanto a precisão, embora não seja monotonicamente decrescente, pode ser vista como
tendo um comportamento global com tendência a decrescer [5].

3.2

Avaliação de Resultados Ordenados (Ranking )

Consideremos agora o cenário mais realista onde o usuário faz uma consulta ao sistema
de RI e este responde com uma lista ordenada de documentos (segundo a similaridade
semântica entre o documento e a consulta) - o ranking de documentos que o sistema julgou satisfazer a necessidade de informação do usuário. A tarefa de analisar o desempenho
do sistema neste caso não deve utilizar exatamente as mesmas métricas definidas anteriormente, uma vez que a abstração anterior era limitada ao conceito de resultado como
conjunto, que pode ser entendido como um modelo onde o usuário olha para o conjunto
dos resultados da consulta e avalia o resultado comparando este conjunto com o conjunto
de documentos relevantes para a necessidade do usuário. No entanto, esta metodologia
não leva em conta a ordenação dos documentos e o efeito de termos um resultado ordenado
sobre a resposta do usuário em relação ao sistema [5], daı́ a necessidade de estender estas
métricas ou definir novas métricas que expressem, de maneira mais adequada, o desempenho do sistema de RI. Neste ponto devemos explicitar algumas abstrações que foram
feitas na modelagem do comportamento do usuário. Estamos considerando um modelo
de usuário que irá olhar cada documento do ranking resultante da consulta de maneira
sequêncial, analisando um documento individualmente, emitindo um juı́zo de relevância
deste documento, até atingir um certo número de documentos que lhe seja satisfatório.
Este modelo de usuário, não obstante sua simplicidade, pode descrever de maneira plausı́vel a eficiência de algumas métricas em avaliação de RI [33] e captura, de uma forma
simples, o comportamento dos usuários comuns que utilizam ferramentas de mecanismos
de pesquisa web, por exemplo.
A abordagem neste caso é considerar os r primeiros elementos da lista ordenada de
documentos e, para cada conjunto de r documentos, calcular a precisão e a abrangência,
podendo interpolar estes valores ou não e apresentá-los em um registo gráfico, tal como
apresenta-se na Figura 3.3. Seja R(q, r) o conjunto dos r primeiros elementos no ranking
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de documentos da resposta do sistema e QRel(q) o conjunto de documentos relevantes
para a consulta q, definem-se a precisão π(q, r) e abrangência ρ(q, r) no rank r para a
consulta q através das equações 3.3 e 3.4. O gráfico de precisão por abrangência pode
ser obtido também variando-se o parâmetro r para uma dada consulta q e traçando-se a
curva c(r) = (ρ(q, r), π(q, r)).

π(q, r) =

|R(q, r) ∩ QRel(q)|
|R(q, r) ∩ QRel(q)|
=
|R(q, r)|
r

(3.3)

|R(q, r) ∩ QRel(q)|
|QRel(q)|

(3.4)

ρ(q, r) =

A curva de precisão em função da abrangência desenhada seguindo a parametrização
proposta no parágrafo anterior, pode apresentar alguns ”dentes de serra”. Ao se aumentar o r em uma unidade existem duas possibilidades: primeiro, o elemento (r + 1) é um
documento relevante, que implica em um crescimento no valor da abrangência e precisão
para esta quantidade de documentos recuperados, por outro lado, se o (r + 1)-ésimo documento recuperado não for um documento relevante a precisão decresce, mas a abrangência
é mantida no mesmo valor, gerando o efeito de pequenas mudanças bruscas da precisão
no gráfico, como pode ser observado na Figura 3.3.

Figura 3.3: Gráfico tı́pico de precisão por abrangência interpolada e não-interpolada [5].
Uma outra possibilidade, que tenta ultrapassar o problema das variações bruscas
do valor da precisão no gráfico de precisão por abrangência é a utilização da precisão
interpolada. Para uma consulta q, define-se a precisão interpolada Πq (ρ), dada pela
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Tabela 3.2: Exemplo de cálculo de precisão e abrangência para um ranking de documentos
( |QRel(q)| = 5 )
Rank (r) Relevante? acertos= |R(q, r) ∩ QRel(q)| ρ(q, r) π(q, r) Πq (ρ0 )
1
x
1
0.2
1.00
1.00
2
1
0.2
0.50
1.00
3
1
0.2
0.33
1.00
4
x
2
0.4
0.50
0.50
5
2
0.4
0.40
0.50
6
2
0.4
0.33
0.50
7
x
3
0.6
0.42
0.42
8
3
0.6
0.37
0.42
9
3
0.6
0.33
0.42
10
3
0.8
0.29
0.36
11
x
4
0.8
0.36
0.36

Equação 3.5, como uma função monotonicamente decrescente, parametrizada pelo valor da
abrangência ρ0 ∈ [0, 1]. A interpolação que foi utilizada neste trabalho consiste na escolha
do maior valor, entre todos os possı́veis de precisão para um mesmo valor de abrangência
na curva de precisão por abrangência [6]. A Tabela 3.2 apresenta resumidamente um
exemplo de avaliação de precisão, abrangência e precisão interpolada para o resultado
ordenado de uma consulta hipotética.

Πq (ρ0 ) = max{π(q, r)|ρ(q, r) ≥ ρ0 }
r

(3.5)

A avaliação de uma curva inteira de precisão por abrangência não é muito útil, pois
podemos ter muitos pontos intermediários, além da dificuldade de compararmos duas
curvas para dois sistemas quaisquer, por exemplo, como acontece na comunidade em torno
da TREC (TExt Retrieval Conference), onde vários sistemas são analisados e comparados
seguindo métricas objetivas. O ideal é a redução desta curva a alguns pontos ou a um
valor somente. Uma primeira aproximação é a padronização de pontos de abrangência
para a avaliação da precisão. Desta forma definiu-se a curva média interpolada em 11
pontos, como sendo a curva dada pela precisão média interpolada, avaliada em 11 nı́veis
de abrangência, especificamente nos nı́veis, 0.0, 0.1, 0.2, até 1.0. Esta curva é desenhada
tomando-se, para cada ponto definido de abrangência, a média dos valores de precisão
interpolado para diferentes consultas e respostas do sistema, resultando em uma curva
média de precisão do sistema.
Outra medida de desempenho que tem sido utilizada com frequência, principalmente
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na comunidade de pesquisa em torno da conferência TREC, é a precisão média, o MAP
e a R-Precision [5]. A precisão média é definida como a média do valor da precisão em
cada documento relevante recuperado [34]. No caso da Tabela 3.2 terı́amos a soma dos
valores de precisão nas posições 1,4,7 e 10, dividido pelo número de documentos relevantes.
A Equação 3.6 formaliza matematicamente a definição de precisão média AP (q) para uma
consulta q.

AP (q) =

X δr × |R(q, r) ∩ QRel(q)|
1
|QRel(q)| r
r

(3.6)

onde δr é um descritor de relevância do r-ésimo termo recuperado, definido matematicamente na Equação 3.7
(
δr =

1

se o r-ésimo documento recuperado ∈ QRel(q)

0

caso contrário

(3.7)

O MAP é a média sobre todos os valores de precisão média resultantes de diversas
consultas ao sistema [34, 5]. Seja Q um conjunto de consultas e q um elemento deste
conjunto, o MAP de um sistema de recuperação de informação relativo a este conjunto
de consultas é dado pela Equação 3.8.

M AP (Q) =

1 X
AP (q)
|Q| q∈Q

(3.8)

A R-Precision corresponde à precisão calculada no ponto onde são retornados R documentos pelo sistema como resposta a uma consulta, onde R é a quantidade de documentos
relevantes. Seja r0 o número de elementos do conjunto de documentos relevantes para uma
consulta q, ou seja |QRel(q) = r0 |, e tp o número de documentos relevantes presentes nos
r0 primeiros documentos retornados. A R-Precision RP (q) desta consulta é dada por:

RP (q) =

|R(q, r0 ) ∩ QRel(q)|
tp
= 0
0
|R(q, r )|
r

(3.9)

Verifica-se que RP (q) = π(q, r0 ) = tp/r0 e RP (q) = ρ(q, r0 ) = tp/r0 , ou seja, a Rprecision representa o ponto onde a precisão e a abrangência encontram-se com o mesmo
valor. Apesar da simplicidade desta métrica, ela é apresenta certas caracterı́sticas interessantes para a sua utilização como medida única de avaliação de sistemas de RI.
Verifica-se empiricamente que existe uma alta correlação entre MAP e R-Precision [5],
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apesar de, aparentemente, não existir um relacionamento matemático forte para justificar
esta forte correlação, uma vez que são duas métricas com abordagens distintas. A MAP
pode ser descrita como a área sob a curva média de precisão por abrangência, enquanto a
R-Precision é somente um ponto da curva. Apesar desta diferença, alguns estudos avançaram além da correlação empı́rica entre estas duas métricas, cito neste caso os estudos de
Aslam, Yilmaz e Pavlu [35, 36]. Com algumas hipóteses básicas sobre a curva de precisão
por abrangência, tais como linearidade por trechos ou ajuste a uma famı́lia de curvas que
tenham obrigatoriamente os pontos (0, 1), (rp, rp) e (1, 0) os pesquisadores citados verificaram teoricamente e puderam validar com dados obtidos do TREC que a R-Precision
é aproximadamente a área sob a curva e apresenta valores próximos da métrica MAP,
com erros decrescentes a medida que o tamanho do conjunto de documentos relevantes
aumenta [35, 36]. É importante notar que a R-precision é uma métrica que tem uma
resolução (no sentido de quantidade de informação) que depende do tamanho do conjunto
de documentos relevantes. Por exemplo, uma consulta com 2 documentos relevantes só
pode ter três valores de R-Precision: 0, 0.5 e 1. Um ponto de corte de R > 20 pode ser
tomado como referência para obtenção de valores mais informativos através desta métrica
[35].

3.3

Coleções de Testes

Durante algum tempo a pesquisa em RI recebeu crı́ticas de duas frentes: a falta de uma
base teórica sólida e a inexistência de metodologias de testes ou benchmark dos sistemas
propostos. De fato, existe uma subjetividade associada à tarefa de decidir a relevância de
um dado elemento, caracterı́stica própria do processo de recuperação de informação em
oposição à recuperação de dados [18, 6, 16].
Devido à necessidade de ultrapassar as dificuldades desta subjetividade natural e ao
fato de que, na ausência de métodos matemáticos de avaliação direta de resultados, toda
melhoria em sistemas de RI estaria sujeita a uma metodologia apropriada de avaliação de
seu desempenho, foram desenvolvidas coleções padronizadas, com um corpus textual, lista
de consultas e julgamento de relevância para cada consulta. Uma primeira experiência
neste sentido ocorreu no Cranfield Aeronautical College, motivada pela preocupação com
o volume crescente de informação e literatura cientı́fica e o acesso à essa informação e
conduzidos pelo bibliotecário, Cyril Cleverdon [17, 16]. A coleção de documentos gerado
pelas experiências de Cranfield e a metodologia adotada, voltada para avaliação do sistema, utilizando julgamento de relevância pré-determinado, foram um marco na história
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da avaliação de desempenho de sistemas de RI. O sistema SMART, desde os seus primórdios, adotou uma metodologia de avaliação na mesma linha dos experimentos de Cranfield,
acrescentando novos elementos na avaliação, tais como a apresentação dos resultados da
consulta em ordem decrescente de relevância (uma inovação que foi implementada devido
à utilização do modelo VSM, vide Seção 2.2). Devido à seu desempenho e inovações incorporadas o SMART serviu de inspiração para diversos outros projetos de sistemas, servindo
de base para comparações com outros sistemas ou entre versões diferentes de métodos implementados no SMART. Com o tempo apareceram outras coleções que foram adotadas
para avaliação do sistema SMART e outros sistemas de RI, que podem ser encontradas
na Tabela 3.3. No entanto muitas objeções foram levantadas a estas coleções devido à
escala reduzida de termos, documentos e consultas, e também envolvendo a própria filosofia da utilização de julgamentos de relevância elaborados manualmente por especialistas
(no caso do CRAN por exemplo, foram especialistas no domı́nio do corpus e estudantes
de pesquisa sob orientação de Cleverdon [16] ). Estudos mais recentes, tais como o de
Buckley e Voorhees [30], mostram que esta sensibilidade com o conjunto relevante pode
não ser muito grande, se a coleção de documentos relevantes atender algumas condições,
por exemplo relativos à quantidade de consultas. A iniciativa definitiva de padronização
da metodologia de testes e coleções de teste se deu com o surgimento do TREC, onde
foram disponibilizadas coleções com dimensões realı́sticas de termos e documentos, além
de uma plataforma de avaliação, teste e comparação com resultados de outros grupos
ou indivı́duos. Apesar do passo dado na questão da escala, a conferência não avançou
muito nas questões de interatividade e incorporação de requisitos orientados para o usuário na metodologia de avaliação, que segue basicamente o mesmo modelo de caixa fechada
iniciada em Cranfield [16]. Robertson [17] faz a seguinte observação:
É muito mais fácil para um doutorando na área trabalhar em modelos matemáticos e algoritmos de ranking, usar o material do TREC da maneira usual e
nunca questionar a validade dos julgamentos de relevância utilizados, do que se
aventurar na selva de usuários reais com estados irregulares de conhecimento.2
O sucesso do TREC inspirou o aparecimento de outras coleções de testes com utilização ampla na comunidade de pesquisa da área com foco na colaboração entre os pesquisadores: o projeto NTCIR 3 que se concentra em recuperação de informação na lı́ngua
2

It is very much easier for (say) a PhD student in the field to work on mathematical models and ranking
algorithms, using the TREC material in the usual way and never questioning the validity of relevance
judgements, than to venture into the jungle of real users with real anomalous states of knowledge.[17]
3
http://research.nii.ac.jp/ntcir/
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Tabela 3.3: Coleções de documentos utilizados pelo sistema SMART
Coleção
Tópico (área)
Número de documentos
CACM Ciência da Computação
3200
CRAN
Aeronáutica
1400
LISA
Ciência da Informação
6004
MED
Medicina
1033
TIME
Artigos Gerais
423

Número de consultas
64
225
35
30
83

japonesa e recuperação multilingüe, o Forum de Avaliação Multilingüe CLEF (CrossLanguage Evaluation Forum 4 ) e a Iniciativa para Avaliação de Recuperação em XML
INEX(Initiative for the Evaluation of XML Retrieval 5 ) que se preocupa recuperação de
documentos semi-estruturados [16].

4
5

http://www.clef-campaign.org/
http://inex.is.informatik.uni-duisburg.de/

Capítulo 4
Trabalhos Relacionados

Neste capı́tulo iremos apresentar uma lista não-exaustiva de trabalhos encontrados na literatura que exploram temática parecida com a desenvolvida neste trabalho. Os trabalhos
citados são aqueles que tiveram maior impacto no entendimento dos modelos de recuperação de informação utilizados, análise de dados, arquitetura do sistema e aplicações
variadas para o método LSI.

Latent Semantic Retrieval and Information Retrieval - a Quest With BoSSE
(Johanna Geiß, 2006)[4]

Dissertação de mestrado (Magisterarbeit) que lida com a

implementação de um motor de pesquisa que utiliza o método de Indexação Semântica
Latente, chamado BoSSE. O foco deste trabalho está no desenvolvimento do sistema,
contendo no entanto uma explicação sucinta mas valiosa para o entendimento teórico e
prático do método. O sistema proposto foi implementado em Python e um dump XML
da Wikipedia germânica foi utilizado como corpus. Além do próprio projeto do motor, o
trabalho explorou métodos alternativos de pré-processamento, exclusão de termos, funções
de peso, valor de dimensão k e avaliou o desempenho do sistema para cada configuração
experimentada. A proposta sem dúvida é interessante, uma vez que o método LSI é tido
como computacionalmente custoso para ser implementado em um motor de busca.
A ideia de utilizar um documento XML bem definido como padrão de entrada do corpus de documentos no protótipo implementado foi baseada na experiência relatada por
Geiß. Este trabalho também serviu como guia das linhas gerais de projeto e implementação do protótipo, tanto no sentido de apontar direções quanto a avisar de caminhos a
serem evitados. Por exemplo, a discussão da dissertação refere-se ao fato de que não foi
possı́vel indexar o corpus inteiro, uma vez que o processo de cálculo de SVD tornava-se
excessivamente demorado.
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Michael Berry, Susan Dumais et al

Estão agrupados e associados aqui uma série

de artigos, relatórios técnicos e teses escritos por Michael Berry, Susan Dumais, Scott Deerwester e colaboradores durante a década de 90 [7, 2, 37, 38, 39]. Eles foram os primeiros
a propor e aplicar o método de indexação por semântica latente, mostrando as melhorias no desempenho de sistemas de Recuperação de Informação alcançadas através deste
método. Nesta série de trabalhos as questões internas do método podem ser estudadas e
apreciadas. Algumas discussões importantes que tiramos da leitura destes trabalhos têm
a ver com a utilização do SVD como passo computacional fundamental no processo de
”desvendar”a estrutura semântica da coleção de documentos. Além da discussão teórica de
alto nı́vel por trás do método LSI, tivemos oportunidade de considerar algumas questões
essenciais relativas à arquitetura de sistemas de RI que utilizam o método LSI [38].

Estudo exploratório da Indexação Semântica Latente e das funções “peso” Diego Foronda (2005) [9]

Dissertação de mestrado com foco na avaliação de de-

sempenho de um sistema de RI e do método LSI. O trabalho procura avaliar o impacto
e a importância de diferentes funções de peso no desempenho do método LSI. Partindo
do princı́pio que a escolha da função de peso pode melhorar o desempenho do sistema,
o trabalho explora e implementa diferentes funções peso, reconhecendo sua limitação no
sentido de concluir sobre uma melhor função, mas enriquecendo a discussão e a análise
em torno do efeito destas funções no desempenho de um sistema RI. Em geral, concluiu-se
que a aplicação de esquemas de funções de peso na matriz termo-documento melhora o
desempenho.
Esse trabalho serviu como base para a implementação da função de peso tf-idf nesta
monografia e como motivação para implementação de funções de peso no modelo vetorial
do protótipo, analisando o efeito nas métricas de desempenho do sistema.

Recuperação de Informação por Álgebra Linear Computacional - Ellen Fukuda (2004) [27]

A riqueza da área de RI é a sua diversidade interna: podemos

encontrar trabalhos com foco no projeto de sistemas, com um viés bastante arquitetural,
da mesma forma como encontramos trabalhos teóricos com uma abordagem formal matemática que serve de base na construção dos sistemas de RI. Fukuda se debruça sobre
a questão teórica do método LSI, mais especificamente no núcleo do método, que são o
modelo de espaço vetorial (VSM) e Decomposição por Valores Singulares (SVD). Trata-se
de um trabalho que explora algoritmos e propriedades matemáticas, apresentando provas
rigorosas de alguns resultados importantes da Álgebra Linear Computacional, principal-
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mente no que se refere a métodos de decomposição (QR e SVD). É apresentada também
uma prova do teorema de Eckart-Young sobre aproximações de posto diminuı́do de matrizes, que garantem que a matriz de posto diminuı́do, construı́da a partir do truncamento
dos menores valores singulares da matriz decomposta pelo método SVD, é a melhor aproximação da matriz original utilizando-se a norma de Frobënius.
Esse trabalho serviu para a elucidação de conceitos, compreensão de mecanismos e
algoritmos numéricos especı́ficos para o método SVD.

Assessing Relevance Using Automatically Translated Documents for CrossLanguage Information Retrieval - Viviane Moreira Orengo (2004) [12]

Trata-

se de uma tese de doutorado que se concentra no problema de Recuperação de Informação
Multilı́ngue, especialmente utilizando Português e Inglês, aplicando o método LSI como
base para reduzir as informações de altas dimensões para um espaço vetorial de conceitos,
que é comum a ambas lı́nguas. O problema principal da Recuperação de Informação
Multilı́ngue é o de recuperar informação em uma lı́ngua, em resposta a uma consulta
feita em outra lı́ngua. O feedback por relevância é um processo que busca melhorar
a especificação da consulta do usuário, uma vez que existe um gap semântico entre a
necessidade de informação do usuário e as palavras que ele escolheu para representar esta
necessidade, gerando mais incerteza para o programa responsável em procurar entender
automaticamente a necessidade do usuário.
Trata-se de um trabalho que serviu para apresentar horizontes distintos de aplicação
para o método LSI, além da simples recuperação de informação textual em uma lı́ngua.
Também foi possı́vel aprofundar um pouco no conceito de feedback por relevância, embora não tenha sido possı́vel incluir este processo no protótipo desenvolvido. Outro fato
importante é que Orengo propõe um algoritmo de stemming para português neste trabalho. Embora não tenha incluı́do um stemmer na fase de pré-processamento do protótipo
proposto, certamente o trabalho de Orengo é um referencial importante e seria essencial
caso um stemmer fosse acoplado ao protótipo.

Capítulo 5
Proposta de uma ferramenta para RI usando
VSM e LSI

Este capı́tulo aprofunda e discute a proposta de arquitetura e projeto de um sistema de
RI que utiliza o método LSI. Esta discussão será focada na proposta da arquitetura de um
protótipo (Seção 5.1). A necessidade partir desta ótica se dá na medida que, segundo a
metodologia adotada, um dos objetivos do protótipo é experimentar abordagens diversas
na implementação de um sistema RI de modo a direcionar certas decisões do projeto de
um sistema interativo de RI.
O protótipo deverá implementar as principais funcionalidades internas de um sistema
de RI sem se preocupar com a interação com o usuário. Sua utilidade limitar-se-á a validar o modelo de indexação e recuperação de informação, fornecendo dados de avaliação
da solução proposta. Já no projeto de um sistema interativo incorporar-se-á às funcionalidades internas já implementadas, experimentadas, validadas e avaliadas através do
protótipo, uma interface com o usuário (além de outras funcionalidades extendidas). Em
última instância são os resultados durante a fase de construção e validação do protótipo
que irão permitir a recomendação de linhas gerais mais maduras para projeto do sistema
RI interativo.

5.1

Apresentação do Protótipo

Como discutido anteriormente este protótipo tem uma função de experimentação e validação de variações de abordagem e opções de projeto em um sistema RI. O foco estará
no ”núcleo”do sistema, isto é, nos módulos de pré-processamento, extração de caracterı́sticas, geração do modelo de espaço vetorial (VSM), cálculo do SVD, redução de dimensionalidade do espaço, processamento de consulta, projeção da consulta no espaço dos
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documentos, ordenação e avaliação dos resultados.
Além da validação da arquitetura proposta, deseja-se utilizar o protótipo para gerar
dados que o tornem passivo de avaliação de desempenho em RI. Estas métricas foram discutidas no Capı́tulo 3. A avaliação do desempenho de um sistema RI é focada na qualidade
dos resultados retornados pela consulta, baseando-se em métricas como a abrangência (recall ) e precisão (precision). No Capı́tulo 6 estas métricas são discutidas com mais detalhes
e, através da execução dos testes no protótipo, são gerados os dados para a avaliação do
sistema.
Desta forma podemos entender o modelo abstrato de RI usando o método LSI através
de quatro fases principais (diagrama na Figura 5.1 ):
• Pré-processamento da coleção de documentos: efetua-se alguns processamentos léxicos, retirando sı́mbolos que não serão considerados na geração do espaço de termos.
Nesta fase podemos incluir também a tradução de um corpo de documentos descrito em uma certa representação para uma representação útil e compreensı́vel para
o sistema de RI. Esta fase pode não existir em certos sistemas, uma vez que vai
depender de qual é o padrão de representação do conjunto de documentos adotado
pelo sistema, no entanto no sistema proposto esta fase deverá ser considerada, uma
vez que o projeto o inclui a possibilidade processamento de coleções de documentos
diversas.
• Geração da matriz de termos e documentos (TDM): compreende a extração das
caracterı́sticas da coleção de documentos (levando regras para exclusão de certas
caracterı́sticas como stopwords ou lista de exclusão), contabilização da frequência
dos termos, geração do ı́ndices e da matriz de termos e documentos (TDM). Opcionalmente podemos encontrar nesta fase a utilização de algoritmos de stemming
ou algum tipo de processamento gramatical para agrupar termos. As estratégias de
aplicação de funções de peso (weightening) podem ser aplicadas nesta fase.
• Cálculo do SVD: uma vez que se obtém a matriz termo-documento (S) podemos
aplicar a Decomposição por Valores Singulares (SVD), gerando as matrizes de termos, valores singulares e documentos (S = U ΣV t ).
• Processamento e execução da consulta: é a fase onde, a partir da descrição textual
da consulta, utilizando os ı́ndices gerados, obtém-se o vetor de termos (pseudodocumento que representa a consulta) e projeta-se este vetor no espaço de dimensão
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reduzida (segundo um parâmetro k do método LSI) para enfim ser feita a comparação com os documentos da coleção no espaço semântico (usando o cosseno do ângulo
entre os vetores como função de similaridade). O resultado é uma lista ordenada de
documentos que representam a resposta do sistema.

Figura 5.1: Blocos funcionais das fases do modelo LSI

5.1.1

Projeto

As fases descritas na Seção 5.1 determinam uma série de requisitos funcionais para o
protótipo, uma vez que temos entradas e saı́das para cada fases e uma descrição do
processo efetuado em cada fase. O fato da interatividade não ser desejada (no sentido
do protótipo receber consultas iterativas do usuário) define um requisito de usabilidade
para o sistema. De fato, a única interativade desejada do sistema é que este contemple a
possibilidade de escolha de coleções de documentos diferentes (dentre aquelas que foram
previamente escolhidas e portanto são suportadas pelo sistema, tais como MED, CRAN,
TIME ou outras). O requisito de usabilidade exclui a necessidade de uma interface gráfica
no protótipo. O protótipo deverá oferecer suporte para processamento de coleções de
documentos que podem ser escritas em diferentes formatos, bem como inclusão futura de
suporte a novas coleções de documentos, de modo que uma estratégia viável é escolha
de um padrão de representação da coleção de documentos, de modo que seja simples
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a tradução de qualquer outro formato de representação da coleção de documentos. A
estratégia escolhida segue a mesma filosofia do trabalho de Geiß [4], onde se usa um
documento XML com tags pré-definidas para representar a coleção de documentos.

Coleção de documentos:

A primeira questão que devemos abordar é a represen-

tação padronizada da coleção de documentos adotada pelo protótipo. Esta representação
utiliza a tecnologia XML

1

com uma estrutura lógica de marcadores inspirada na estru-

tura dos dumps XML do Wikipedia 2 , uma vez que umas das propostas iniciais era a
possibilidade utilizar o protótipo para recuperar informação na Wikipedia. Apesar de não
termos utilizado o dump XML da Wikipedia para conduzir os testes, observamos que a
representação da coleção através de um XML com a mesma estrutura atende aos requisitos de termos uma representação única da coleção que fosse fácil de ser processada e
facilitasse o processo de tradução de qualquer outra representação para o modelo usado
no protótipo. Desta forma o marcador principal que engloba todos outros é o <mediawiki> que será seguido por um conjunto de elementos <page>, onde cada representa um
documento. Em cada <page> os elementos que serão considerados pelo protótipo são:
<title>, que representa o tı́tulo do documento, o elemento <id> que representa uma
chave numérica única de identificação do documento e o elemento <revision><text> que
contem o texto completo do documento. Como modelo de processamento do documento
XML escolhemos o parser SAX 3 , principalmente devido à simplicidade de programação e
à sua natureza serial, apresentando um ganho muito grande em tempo de processamento
e memória. A natureza serial se destaca porque o processamento da coleção de documentos para construção da matriz termo-documento e dos ı́ndices é atômico, processa-se um
documento por vez, e a princı́pio, não existe um ganho real em manter documentos já
processados e que ainda serão processados em memória (o que aconteceria caso optássemos por utilizar o paradigma de percorrer a árvore DOM do documento XML). Assim,
temos uma representação única, fácil de ser processada pelo software e com uma interface
interessante para o programador. A tarefa de pré-processar uma dada coleção de documentos é a tarefa de entender o padrão de representação desta dada coleção e escrever um
tradutor desta coleção para o padrão de documento XML de entrada do sistema. Este
tipo de tradutor pode ser escrito com extrema facilidade, principalmente se utilizarmos
linguagens que oferecem bom suporte a processamento de strings e documentos XML (tal
como o Python). Durante o desenvolvimento do protótipo, afim de conduzir os experimen1

http://www.w3.org/TR/REC-xml/
http://www.wikipedia.org
3
http://www.saxproject.org/
2
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tos com coleções de documentos padronizadas pela comunidade de RI foram construı́dos
sem maiores dificuldades três tradutores desse tipo na linguagem de programação Python
(pré-processamento das coleções MED, CRAN e TIME).

Matriz Termo-Documento e índices:

A TDM e os ı́ndices serão gerados

como resultado do processamento da coleção de documentos. Não é viável do ponto
de vista computacional mantê-los na memória durante todo o processo, mas somente
quando necessário. Uma reflexão válida também nesta decisão é que estas entidades não
são voláteis, pelo contrário, são entidades que devem persistir até que uma modificação
ocorra, como a alteração da coleção, ou adição de documentos ou termos novos na coleção
de documentos. Podemos imaginar que depois da geração da matriz e dos ı́ndices, muitas
consultas serão feitas ao banco de dados antes que a coleção seja modificada e que para
cada processo de consulta não necessariamente devemos recalcular ou atualizar os valores
em memória primária da matriz e dos ı́ndices, mas sim alinhar os valores da memória
primária com aqueles persistentes na memória secundária. Posto isto, fica claro que
uma decisão de projeto interessante neste quesito é armazenar a matriz termo-documento
e os ı́ndices em arquivos na memória secundária. Uma outra observação importante é
que a matriz termo-documento é esparsa, isso se deve a distribuição de frequências de
palavras em uma dada coleção de textos (corpus) que uma obedece uma lei de potências
(Lei de Zipf). Assim, o armazenamento da matriz de termos e documentos em memória
secundária, deve aproveitar-se deste fato e utilizar uma estratégia de armazenamento de
matriz esparsa. Uma vez que o módulo que computa o SVD (o SVDLIBC) utiliza um
padrão definido de matriz esparsa em arquivo de texto

4

, optou-se por utilizar o mesmo

padrão por questões de compatibilidade.

Cálculo do SVD:

Devido à quantidade de documentos e termos e à esparsidade

da matriz termo-documento a melhor estratégia é escolher um algoritmo que tire proveito
destas caracterı́sticas da matriz. O algoritmo de Lanczos [40, 41] é um método de solucionar problemas de autovalores de matrizes grandes e esparsas e possui uma implementação
em C, a SVDLIBC, que é bastante estável e utilizada em diversos trabalhos e sistemas
que dependem do cálculo em instâncias grandes e esparsas. O SVDLIBC é uma adaptação do SVDPACKC [41] com uma interface mais intuitiva para o programador e para o
usuário. A argumentação em favor do uso de uma implementação estável e madura do
cálculo do SVD em detrimento de implementá-la se dá na medida que o algoritmo já está
4

http://tedlab.mit.edu/~dr/SVDLIBC/SVD_F_ST.html
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consolidado na literatura, pelo menos se considerarmos implementações não-paralelas ou
distribuı́das e fugiria do escopo proposto enveredar pelas vias de implementar um método
melhor. Assim decidiu-se que o cálculo do SVD fica a cargo do SVDLIBC.

Consulta e ranking de resultados:

O usuário expressa sua necessidade de in-

formação através de uma frase ou conjunto de termos e a primeira fase do processamento
da consulta é a tradução destes termos em um vetor no espaço dos termos do modelo
VSM. Um método eficiente de efetuar este processo é através de ı́ndices de termos e de
um mapeamento de cada sequência de caracteres que representa o termo para a dimensão associada a ele. A especificação da fase de consulta define que os ı́ndices gerados na
fase inicial serão utilizados na fase de consulta na seleção de termos que expressam uma
caracterı́stica da necessidade de informação do usuário, uma vez que nem todas strings
que aparecem na descrição textual da necessidade de informação do usuário representam
caracterı́sticas importantes neste mapeamento. Vale dizer que não é necessário o uso
de stopwords no processamento da consulta, uma vez que somente os termos que se encontram no ı́ndice serão considerados, uma que na fase de processamento do corpus de
documentos as stopwords não seriam incluı́das no ı́ndice. Este vetor consulta pode ser
visto como um pseudo-documento passı́vel de ser comparado com os outros documentos
do espaço vetorial gerado pelo corpus de documentos. A sı́ntese destas considerações e o
procedimento utilizado estão expressas em pseudo-código no algoritmo seguinte. A proAlgoritmo 1 Extração de caracterı́sticas da consulta e geração do vetor consulta
Procedure P rocessaQuery(querytext, index)
Require: Mapeamento de termos a ı́ndices <(t0 , i0 ),...,(tn−1 , in−1 )>
1: q ← [0, 0, ..., 0]T ;
2: A ← listaT ermos(querytext);
3: for termo ∈ A do
4:
if ∃(termo, i) ∈ index then
5:
qi ← q i + 1 ;
6:
end if
7: end for
q
8: q ← k~qk
2
9: return q
jeção da consulta no espaço dos documentos segue a estratégia do cálculo do cosseno do
ângulo entre o pseudo-documento que representa a consulta do usuário e os documentos
no espaço vetorial. O conjunto de documentos resultantes desta projeção é apresentado
em ordem decrescente de similaridade até atingir um certo valor de corte, baseado na
quantidade ou na similaridade dos documentos. No protótipo optou-se pelo uso de um

5.1 Apresentação do Protótipo
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valor de corte baseado na similaridade dos documentos (threshold ), uma vez que permite
que a análise dos resultados parta de um ponto comum para toda e qualquer consulta
feita ao sistema. Um passo anterior à comparação entre os documentos é a redução da
dimensão da matriz termo-documento, através do truncamento da matriz de valores singulares Σk (matriz de conceitos), Uk (matriz de termos por conceitos) e VkT (conceitos
por documentos), o que significa que somente os k maiores valores singulares σk serão
considerados no modelo. Após esta redução de dimensão podemos calcular a similaridade
entre a consulta e um documento j da coleção utilizando o cosseno do ângulo entre o vetor
consulta e o documento, adicionando o resultado da similaridade e o ı́ndice do documento
em uma fila de prioridade, cuja prioridade é o próprio valor da similaridade. Desta forma,
o passo final de ranking consiste na retirada por ordem da máxima prioridade (ou seja,
similaridade) os elementos da fila de prioridade, guardando o resultado em uma lista. O
processo inteiro descrito aqui é repetido para diversos valores de k a fim de se obter dados
para avaliar qual parâmetro k apresenta melhores resultados em termos das métricas de
avaliação de desempenho de sistemas de RI.
Algoritmo 2 Redução da dimensão da matriz A e ranking dos documentos similares à
consulta
Procedure P rojetaEOrdena(q, Ut×n , Σn×n , Vd×n , k, threshold)
Require: Matriz At×d , TDM de t termos e d documentos, fatorada pelo SVD em termos
U ΣV T ,vetor q que representa a consulta do usuário e fator k < n, onde n = min(d, t)
1: Σk ← {σi }k×k ;
2: Uk ← {uij }t×k ;
3: Vk ← {vij }d×k ;
0
4: q ← UkT q;
5: P Q ← ∅;
6: for j ∈ {1, 2, ..., d} do
7:
sj ← Σk VkT ej ;
0
sTj q
;
8:
simj ←
ksj k2 kq 0 k2
9:
if simj > threshold then
10:
P Q ← P Q ∪ {(simj , j)};
11:
end if
12: end for
13: while P Q 6= ∅ do
14:
j ← popmaxpriority(P Q);
15:
rankedResult.add(j);
16: end while
17: return rankedResult
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Esta funcionalidade não se encontra na lista das

operações essenciais de um sistema de recuperação de informação, no entanto, é uma operação complementar que pode ser utilizada na implementação de expansão de consulta,
substituição de termos em consulta, geração de thesauri 5 e outras caracterı́sticas avançadas que são passı́veis de serem adicionadas ao sistema. A ideia básica da comparação
termo-termo é calcular a similaridade entre os vetores linhas da matriz termo-documento,
uma vez que estes vetores representam os termos no espaço de documentos (um termo é
representado pela seu padrão de ocorrência na coleção de documentos). O processo de
comparação se dá, primeiramente em uma consulta ao ı́ndice de termos para determinação
da pertinência dos termos considerados ao domı́nio de termos conhecido e, caso positivo,
a determinação de seus respectivos ı́ndices na matriz termo-documento. Uma vez que são
conhecidos os ı́ndices na matriz termo-documento procede-se o cálculo do cosseno entre
os ângulos dos vetores linhas respectivos a cada ı́ndice na matriz, utilizando o método
do produto interno entre os vetores. Esta funcionalidade é implementada como um item
extra no sistema e não é utilizado no núcleo de recuperação de documentos.
Algoritmo 3 Cálculo da similaridade entre dois termos
Procedure ComparaT ermos(t1, t2, Ut×n , Σn×n , k, indiceT ermos)
Require: Fatores U e Σ da matriz At×d de t termos e d documentos, fatorada pelo SVD
em termos U ΣV T , termos para serem comparados, indice de termos e fator k < n,
onde n = min(d, t) V
1: if t1 ∈ indiceT ermos t2 ∈ indiceT ermos then
2:
i, j ← indiceT ermos(t1, t2);
3: end if
4: Σk ← {σi }k×k ;
5: Uk ← {uij }t×k ;
6: si ← Σk UkT ei ;
7: sj ← Σk UkT ej ;
sTi sj
;
8: simij ←
ksi k2 ksj k2
9: return simij

5.1.2

Implementação

Uma vez que foi estabelecida uma arquitetura para o protótipo e explicitadas as principais operações e funcionalidades de seus componentes funcionais, discutiremos como foram
implementados os componentes do protótipo, as linguagens de programação utilizadas, bibliotecas, arquivos de dados e os principais procedimentos ou funções associados a cada
5

thesaurus é um referência que lista palavras agrupadas por similaridade de significado
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componente. Em uma primeira tentativa de implementação utilizou-se a linguagem de
programação Python para processar o arquivo XML e fazer os cálculos do SVD e das operações matriciais, utilizando o pacote NumPy

6

que implementa matrizes, vetores e ope-

rações da álgebra linear . O processamento SAX-XML foi efetuado utilizando a biblioteca
padrão xml.sax

7

do Python, implementando um xml.sax.handler.ContentHandler

para o tipo de arquivo XML padronizado para o protótipo. Embora a biblioteca numérica do Python tenha facilitado a tarefa de programação, permitindo a criação de um
módulo orientado a objeto que encapsulava o modelo vetorial, e poderia ser processado
e preenchido no ContentHandler do XML, não foi possı́vel prosseguir utilizando-o uma
vez que se verificou a impossibilidade de calcular o SVD para matrizes de tamanho modesto (10000 linhas e 30 colunas aproximadamente) gerando estouro de memória. É fácil
imaginar que tratando-se de uma linguagem interpretada, exista um limite de memória
no heap para cada programa que não fosse adequado para o tipo de demanda da aplicação em questão. A opção foi procurar bibliotecas implementadas em linguagens com
foco no desempenho, como C e C++, que implementassem o SVD e que tivessem uma
API relativamente fácil de ser utilizada. Dentre as diversas alternativas o SVDLIBC foi
a que julgamos mais adequada, uma vez que implementa o cômputo do SVD para matrizes esparsas, foi escrito em C, utilizando algum código legado de uma implementação
em Fortran e a interface de entrada e saı́da é feita por arquivos através de comandos no
shell, uma opção mais escalável do que manter tudo em memória principal. Ao analisar o fluxo de principal do sistema percebe-se a relativa independência entre as etapas
iniciais de pré-processamente e cálculo da decomposição, com a etapa de processamento
da consulta, projeção e ranking. Assim a implementação da fase de pré-processamento
foi mantida implementada em Python, com as devidas adequações na geração de uma
série de arquivos de ı́ndice e a matriz termo-documento. A vantagem desta abordagem
é a manutenção do parser para XML já implementado e possibilidade de aproveitar as
funcionalidades oferecidas pela linguagem Python e suas bibliotecas padrão em relação a
processamento textual léxico e sintático. O cálculo do SVD pelo SVDLIBC se dá através
da linha de comando passando o nome do arquivo com a matriz termo-documento e um
nome que servirá de sufixo para os arquivos de saı́da que são gerados, representando os
três termos da decomposição. O processamento da consulta, projeção do vetor consulta
no vetores documento e o ranking dos resultados foi implementado em C++, no intuito de
se tirar proveito de funcionalidades oferecidas pela linguagem, como a orientação a objeto
e o desempenho. As principais funções necessárias para esta fase foram implementadas em
6
7

http://numpy.scipy.org/
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um módulo separado (módulo util) para facilitar a manutenção do código e possibilidade
reaproveitamento de funções. Dois programas servem de interface principal (pela linha
de comando) com o usuário do protótipo, o QuerySearch, que efetua um processamento
em lote de uma série de consultas definidas por um parâmetro que especifica qual coleção
será utilizada e o termComp que efetua a comparação de dois termos, retornando um valor
numérico de 0 a 1 representando o grau de similaridade entre os termos, além de retornar
uma lista de 10 termos relacionados a cada um dos termos comparados (thesaurus). Para
os cálculos com matrizes e vetores no C++ foi utilizada a biblioteca TNT8 (Template
Numerical Toolkit), que fornece um conjunto de cabeçalhos definindo estruturas de dados
para matrizes e vetores multidimensionais e operadores sobre estas classes. A biblioteca
TNT permite que operações como multiplicação de matrizes e soma possam ser feitas
diretamente utilizando os operadores de soma e multiplicação do C++ (Sobrecarga de
operadores).

5.1.3

Principais módulos

O módulo de pré-processamento consiste em um programa principal escrito em Python
(makeVSMsparse.py que implementa duas classes: WikipediaHandler (implementação
da interface ContentHandler da biblioteca xml.sax), que trata da processamento da coleção de dados de entrada através de um XML que segue o padrao do dump XML da
Wikipedia e a classe vsm, que implementa o modelo vetorial de representação de termos e
documentos. A relação entre as duas classes é de associação, um objeto vsm é instanciado
no construtor do WikipediaHandler e durante o processamento do XML são feitas chamadas a métodos do vsm para adicionar termos e documentos no modelo. Os principais
métodos da interface que são implementados apropriadamente no WikipediaHandler são
startElement, endElement e characters. Estes métodos funcionam como funções de
callback, chamados pelo parser cada vez que ele inicia o processamento de um elemento do
documento XML, termina o processamento de um documento e quando recebe novos caracteres de texto entre o inicio e fim do elemento XML. Através destes métodos é possı́vel
percorrer toda estrutura XML de maneira sequencial e eles foram implementados de modo
a fazer os processamentos necessários para adicionar novos documentos e novos termos
no modelo VSM de maneira correta, bem como efetuar o processamento léxico sobre os
termos (principalmente de filtragem de elementos indesejados como pontuação e, caso definido um arquivo com a lista de stopwords, excluı́-las também). A classe vsm implementa
as estruturas de dados necessárias para o modelo, ou seja, a matriz termo-documento nas
8
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suas versões esparsa e densa, e os ı́ndices para os termos e documentos. Também são
mantidos os dados de frequência de termos necessários para implementação de funções
de peso, sendo que a única função implementada foi a tf-idf. Esta classe é responsável
pela geração dos arquivos contendo a matriz esparsa termo-documento e os ı́ndices. Os
principais métodos desta classe são: addWord que adiciona um termo ao modelo, addDoc
que adiciona um documento, weightning que efetua e aplica na matriz termo-documento
o cálculo de peso tf-idf e printSparse responsável pela geração do arquivo contendo a
matriz esparsa no formato necessário para processamento pelo SVDLIBC. O módulo de
cálculo do SVD consiste em uma chamada ao programa principal do SVDLIBC com os
devidos arquivos passados como parâmetros. Para evitar problemas com nomes de arquivo foram utilizados os nomes de arquivo gerados pelo pré-processamento e pelo cálculo
do SVD. Um arquivo de shell script ficou responsável pela chamada correta ao módulo de
pré-processamento e de cálculo do SVD, uma vez que estas operações são feitas em lotes.
O módulo de processamento da consulta e ranking de documentos consiste em alguns
arquivos de cabeçalho e arquivos de implementação. As principais funções são declaradas
no arquivo util.h e as principais classes e estruturas no arquivo basic.h. As classes
implementadas são referentes aos documentos, termos, ı́ndices, consulta e o julgamento
de relevância que pode estar associado a cada consulta. Entre as funções principais do
programa está a projetaQueryAndRank, que efetua a projeção da consulta no espaço kdimensional de conceitos comparando com os documentos da coleção e retornando uma
lista ordenada por similaridade com a consulta, seguindo o algoritmo proposto na Seção
5.1.1. São implementadas algumas funções auxiliares para processamento da consulta,
retirando caracteres indesejáveis e gerando o vetor que representa a consulta do usuário.
O programa principal consiste em um loop sobre vários valores de k, que efetua a comparação e ranking de documentos com um conjunto de consultas pré-definidas pela coleção
que está sendo processada e avaliação do desempenho do sistema para cada consulta. Mais
detalhes sobre os testes e avaliação experimental do sistema são tratados no capı́tulo 6.

Capítulo 6
Testes e Resultados

Para verificar o desempenho do protótipo proposto foi projetado e implementado um
conjunto de testes utilizando as coleções disponı́veis. Foram escolhidas coleções com base
nos trabalhos verificados na literatura e na facilidade de acesso e processamento destas
coleções. As coleções do TREC foram descartadas visto serem de muito grande porte e o
protótipo não foi projetado para lidar com grandes volumes de documentos. Desta forma,
dentre as coleções que aparecem na literatura e apresentam dimensões consideráveis são as
utilizadas pelo sistema SMART 1 (ver Tabela 3.3). As escolhidas para serem utilizadas no
experimento foram MED e CRAN. Para a utilização efetiva destas coleções na arquitetura
do protótipo são necessários dois passos principais.
• O primeiro é a implementação de um módulo anterior ao pré-processamento, para
traduzir a representação particular do corpus de documentos de cada coleção para
a representação padrão do sistema em um arquivo XML. Para tal foram implementados dois pequenos programas em Python: ConvertCRAN.py e ConvertMED.py.
• O segundo passo consiste na implementação em C++ de uma função para carregar
as consultas da coleção especı́fica (cada uma delas tem um padrão de descrição de
consulta) e associar cada consulta aos documentos relevantes descritos no documento
de julgamento de relevância. Temos como resultado um vetor com uma estrutura
associativa entre as consultas e os julgamentos de relevância que será fundamental
no momento de cálculo da precisão e abrangência de cada consulta.
A implementação das métricas foi realizada através de duas classes: LocalEval e
GlobalEval. Um objeto LocalEval é instanciado no momento em que se recebe o resultado
da projeção da consulta e o ranking dos documentos resultantes. O método principal
1

disponı́veis em ftp://ftp.cs.cornell.edu/pub/smart/
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desta classe é o calcAll que recebe o julgamento de relevância e o resultado da consulta
e calcula a precisão média, R-precision, precisão e abrangência interpolada (11 pontos).
A classe GlobalEval existe em dois nı́veis de avaliação: a avaliação global para um dado k,
onde se calcula os valores médios das métricas sobre as consultas efetuadas e a avaliação
que engloba todos os valores de k testados pelo sistema, levando em conta o resultado de
cada k e a média geral destes valores. Para cada nı́vel de avaliação são gerados arquivos
com os valores das métricas organizados linha por linha, em um formato possı́vel de ser
processado pelo GnuPlot 2 . Desta forma foram gerados os gráficos das figuras 6.1 6.2 6.3
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8.

6.1

Discussão

Em geral os valores resultantes dos experimentos foram condizentes com o encontrado
na literatura, sem grandes desvios. Por exemplo, Foronda [9] compara diferentes funções
peso, usando a coleção MED e os melhores valores obtidos de MAP foram entre 53% a
56%. Ao observarmos a Tabela 6.2 verificamos que os melhores valores obtidos para a
mesma coleção ficam entre 53% e 55%. No entanto não foi feita uma comparação entre
os resultados do protótipo proposto e os resultados encontrados na literatura, uma vez
que o foco é na comparação entre diferentes abordagens experimentadas (parâmetro k,
pré-processamento com stopwords e função de peso).
No que tange à evolução dos valores medidos com o parâmetro k nota-se três dinâmicas, o crescimento monótono, e crescimento até atingir um máximo e estabilização e
crescimento até atingir um máximo e decaimento. A Figura 6.1 é um exemplo de crescimento monótono (até atingir o valor mensurado, as Figuras 6.2 e 6.3 são exemplos de
comportamento de estabilização e a Figura 6.4 apresenta o comportamento de crescimento
e decaimento. O comportamento dominante é o de atingir um máximo (independente de
estabilização ou decaimento). O valor de k que, em média, correspondia ao máximo ou
perto do máximo foi 100, resultado coerente com os resultados encontrados na literatura.
Em relação às melhorias devido à utilização de funções de peso e stopwords conclui- se
em todos os experimentos que a utilização combinada é a melhor opção e que a contribuição das funções de peso é bastante significativa uma vez que levou a um ganho proporcional
em relação a uso estrito de stopwords de até 300% e em média acima de 100% (vide Tabela
6.1 e Tabela 6.2). Conclui-se que, dentro da configuração de pré-processamento e dos pa2
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râmetros k testados, a parametrização que atinge melhores resultados é o uso combinado
de stopwords, função de peso tf-idf e valor de k em torno de 100.

Figura 6.1: Variação de desempenho em função do fator k que determina o número de
dimensões reduzidas. Coleção CRAN. Foram utilizadas stopwords.
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Tabela 6.1: Comparação entre o uso de stopwords e a combinação de stopwords e funções
de peso, utilizando a coleção CRAN e a métrica MAP
k MAP (stopwords) MAP (stopwords e funções de peso) Diferença proporcional
300
0.172919
0.280317
62.11%
250
0.169445
0.292667
72.72%
200
0.164106
0.302893
84.57%
150
0.154034
0.30784
99.85%
100
0.138346
0.311695
125.30%
90
0.130068
0.313012
140.65%
80
0.124722
0.309134
147.86%
70
0.116778
0.303354
159.77%
60
0.105075
0.294183
179.97%
50
0.0971179
0.287509
196.04%
40
0.0857466
0.281928
228.79%
30
0.0778052
0.253004
225.18%
20
0.0654974
0.222588
239.84%
10
0.038171
0.165075
332.46%
5
0.0234165
0.0957619
308.95%
2
0.0105469
0.0210208
99.31%
1
0.0127014
0.013337
5.00%

Tabela 6.2: Comparação entre o uso de stopwords e a combinação de stopwords e funções
de peso, utilizando a coleção MED e a métrica MAP
k MAP (stopwords) MAP (stopwords e funções de peso) Diferença proporcional
300
0.197763
0.320255
61.94%
250
0.202825
0.371656
83.24%
200
0.204917
0.407639
98.93%
150
0.203253
0.461694
127.15%
100
0.203297
0.51852
155.06%
90
0.202007
0.531942
163.33%
80
0.199865
0.532679
166.52%
70
0.200971
0.537569
167.49%
60
0.189632
0.55023
190.16%
50
0.181949
0.537626
195.48%
40
0.177523
0.513551
189.29%
30
0.149357
0.486306
225.60%
20
0.120941
0.411614
240.34%
10
0.0790725
0.301828
281.71%
5
0.0362337
0.202187
458.01%
2
0.0259243
0.0862025
232.52%
1
0.0470269
0.0418071
-11.10%
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Figura 6.2: Variação de desempenho em função do fator k que determina o número de
dimensões reduzidas. Coleção CRAN. Foram utilizadas stopwords e função de peso
tf-idf.

Figura 6.3: Variação de desempenho em função do fator k que determina o número de
dimensões reduzidas. Coleção MED. Foram utilizadas stopwords.
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Figura 6.4: Variação de desempenho em função do fator k que determina o número de
dimensões reduzidas. Coleção MED. Foram utilizadas stopwords e função de peso tf-idf
.

Figura 6.5: Sobreposição de gráficos precisão-abrangência média interpolada para diferentes valores de k. Coleção CRAN. Foram utilizadas stopwords.
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Figura 6.6: Sobreposição de gráficos precisão-abrangência média interpolada para diferentes valores de k Coleção CRAN. Foram utilizadas stopwords e função de peso tf-idf.

Figura 6.7: Sobreposição de gráficos precisão-abrangência média interpolada para diferentes valores de k. Coleção MED. Foram utilizadas stopwords.
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Figura 6.8: Sobreposição de gráficos precisão-abrangência média interpolada para diferentes valores de k Coleção MED. Foram utilizadas stopwords e função de peso tf-idf.

Capítulo 7
Conclusão

Um sistema de Recuperação de Informação procura atender necessidades de informação do usuário, fornecendo-lhe documentos de uma coleção pré-determinada. Existe uma
complexidade intrı́nseca neste processo devido à dificuldade de caracterização desta necessidade em modelos computacionais que capturem de maneira satisfatória os significados
e conceitos associados à necessidade de informação descrita através de uma consulta aos
documentos da coleção. O processo de comparação de similaridade da consulta do usuário
e os documentos da coleção (matching) opera a nı́vel semântico, pois a necessidade do
usuário não é de estruturas gramaticais (sintáticas e léxicas) semelhantes à sua consulta,
mas de informação compatı́vel com a solicitada. O que caracteriza a informação é o significado associado aos sı́mbolos e estruturas sintáticas. O modelo de representação vetorial
(VSM) tem como fundamento a conexão entre termos, conceitos e documentos, sugerindo
que a padrão de ocorrência de palavras em um documento é um bom indicador dos conceitos e significados que se associam ao documento. Assim utiliza-se a forma vetorial para
representar um documento, onde o valor de cada elemento indexado do vetor representa
o valor da associação entre o documento e um termo. No entanto, simplesmente a adoção
deste modelo de representação não é suficiente para lidar com alguns problemas recorrentes do processo semântico: termos que dependendo do contexto tem significados distintos
(polissemia) e termos distintos que são associados a um mesmo significado (sinonı́mia).
O método LSI foi proposto como uma extensão ao modelo VSM, que consiste em aplicar
métodos de redução de dimensionalidade da matriz termo-documento (reduzindo ruı́dos,
ambiguidades e inconsistências) com o intuito de revelar a estrutura semântica latente. O
método utiliza a Decomposição por Valores Singulares (SVD) como passo intermediário
no cálculo da matriz de posto reduzido k. A hipótese é que ao fazer comparação entre
os vetores de consulta e os documentos produzidos no espaço de dimensão reduzida k, a
comparação não seja feita à nı́vel de termos, mas de conceitos associado à (possivelmente)
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conjunto de termos do documento. A qualidade dos resultados medida através de métricas como MAP ou R-Precision é sensı́vel ao valor do parâmetro k que define a dimensão
reduzida, mas não existem métodos analı́ticos para determinar o valor ótimos deste parâmetro. Portanto, utilizam-se métodos experimentais de avaliação de desempenho, através
de coleções de documentos com consultas e julgamento de relevância pré-determinados,
afim de avaliar quais parâmetros do modelo apresentam melhores resultados em algumas
coleções e possivelmente interpolar estes resultados para coleções mais genéricas. O estudo
teórico do método LSI e do modelo de representação VSM permitiu o aprofundamento
necessário para implementação de um protótipo de um sistema de RI. Além dos aspectos
computacionais da implementação, foi possı́vel estudar questões referentes ao desempenho do método LSI e sua capacidade de cumprir com a premissa de capturar conceitos ou
significados latentes, ultrapassando os problemas de termos sinônimos e polissêmicos. A
avaliação experimental do desempenho do sistema foi desafiadora. Entender as diferentes
métricas e as diferenças entre avaliar os resultados com e sem ranking foi um dos grandes obstáculos que foram ultrapassados e fortunosamente implementados com êxito. Os
valores resultantes da avaliação experimental foram condizentes com outros experimentos
relatados na literatura com as mesmas coleções. Não foi possı́vel implementar um sistema
interativo, com a possibilidade de ser testado e avaliado por usuários reais ou integrado a
um sistema de recuperação de informação online. Embora o padrão de entrada da coleção
tenha sido projetado para ser compatı́vel com o dump XML do Wikipedia, não foi possı́vel
projetar testes a fim de utilizá-la para avaliar o sistema, visto que seria necessário haver um julgamento de documentos relevantes para um conjunto de consultas, ou utilizar
usuários reais para emitir julgamentos de utilidade para os resultados das consultas. O
acesso à literatura foi um desafio também, uma vez que as referências ao método LSI,
VSM ou avaliação de sistemas de Recuperação de Informação são bastante diversas, não
se limitando somente a livros ou artigos em revistas conhecidas, mas distribuı́dos entre
algumas conferências, simpósios, dissertações de mestrado, teses de doutorado e até relatórios técnicos. No entanto, apesar destas dificuldades, a recompensa de poder penetrar
na literatura de pelo menos duas sub-áreas da Recuperação de Informação (modelo de
recuperação semântica e avaliação de desempenho) foi justa.

7.1

Trabalhos futuros

A Recuperação de Informação é uma área abrangente com inúmeros pontos de contato
com outras áreas. O método LSI é relativamente novo e sua aplicação tem sido diversa,
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sendo utilizado, além da área de Recuperação de Informação na sua forma clássica, em
aplicações de filtragem, mineração de dados, recuperação multilingue, etc. Com isto em
mente, seguem algumas sugestões de trabalhos futuros:
• Inclusão de algoritmo de stemming na fase de pré-processamento e avaliar o impacto desta inclusão no desempenho do sistema. Outra possibilidade seria fazer a
comparação entre diferentes algoritmos de stemming para a lı́ngua portuguesa.
• Implementação de um motor de busca utilizando ao invés de coleções pré-determinadas
de experimentação em RI, coleções reais tais como lista de páginas de um domı́nio
especı́fico ou, como foi sugerido em outro ponto deste trabalho, o dump XML do
Wikipedia. A disponibilização online deste sistema e aplicação de uma abordagem
de avaliação baseada no usuário seria muito interessante. Um dos desafios seria a
modificação da fase de pré-processamento e a alteração da estrutura de indexação
(que atualmente é um arquivo de texto).
• Implementação de uma versão distribuı́da do SVD e LSI, estudando versões paralelizáveis do algoritmo [42].
• Implementação de métodos alternativos ao LSI simples, tais como EDLSI (Essential
Dimensions LSI - LSI com dimensões essenciais) e o MALSI (Model Averaged LSI
- LSI de modelos médios), efetuando comparações de desempenho com o método
tradicional. O EDLSI é um modelo proposto por Kontostathis [43], que consiste em
restringir o modelo truncado para dimensões pequenas e combinar com outras dimensões maiores. O MALSI foi proposto por Efron [44] e utiliza uma abordagem na
linha de considerar um “ensemble” estatı́stico1 de modelos LSI para valores distintos
de dimensão k, atribuindo um peso para cada um destes modelos.
• Aplicação de refinamentos na busca tais como Realimentação por Relevância (Relevance Feedback), ou técnicas de crescimento dinâmico do modelo como o Fold-In
e o SVD-Updating [45, 1].

1

um ensemble estatı́stico de um sistema consiste na consideração do sistema em diversos estados
possı́veis, ponderando a contribuição de cada estado para o resultado final
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